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Giriş 

 

 

Dış çevrede yaşanan hızlı değişim ve rekabet şartlarında meydana getirdiği 

yeni şartlar işletmeleri yeni yönetim yapıları oluşturmaya yönlendirmiştir.Gelecekte 

de varolmak isteyen işletmeler yapılarını bu yeni yöntemler  doğrultusunda 

oluşturmak durumundadır. 

 Bir  yandan  bilgi teknolojisinin  artan verimliliğinden düşük maliyetle  

yararlanabilme gereği, öte yandan  organizasyondaki  yaratıcılık kapasitesinin  

yüksek performans  doğrultusunda  harekete geçirilmesi zorunluluğu, işletme 

yönetimlerince, yeni  organizasyon yapı ve modellerinin  benimsenerek  

uygulanmasına dönük  girişimlere neden oluşturmaktadır.  

 

İşletmeler, günümüzde organizasyonlarını yeniden  yapılandırma çabası içindedir.Bu 

konuda en yaygın  trend  olarak,  yatay  organizasyon  ve takım  çalışmasının  esas   

alındığı  yalın organizasyon   modelleri uygulanmaktadır. 

 

 

Bu araştırmada takım yönetiminin örgütsel değişim aracı olarak sağladığı imkanları 

incelenmiştir.Bununla birlikte işletmelerdeki takım çalışmaları 

değerlendirilmiştir.İşletmeyi etkileyen gelişmeleri dikkate almayan ve örgütsel 

değişimi göz ardı eden işletmeler örgütsel çöküntü içine girecektir.Bu da kısa sürede 

işletmenin karlılığını düşürecek ve işletmenin varlığını tehlikeye sokacaktır.Bu 

araştırmada örgütsel değişimini sağlayamamış iki firma dan elde edilen veriler 

incelenmiştir.  

  

Örgütsel değişim günümüz bilgi toplumu işletmeleri için kaçınılmazdır. 
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BÖLÜM  I 

 

 

 

1. BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELERİN YÖNETİM VE 

ORGANİZASYON  YAPILARI 

 

1.1 BİLGİ TOPLUMU OLGUSU VE ÖZELLİKLERİ 

Bilgi toplumu  bilgi teknolojilerinin kullanılmasıyla  ortaya çıkan bir olgudur 

Sosyal, ekonomik, teknolojik ve siyasi alandaki gelişmeler bilginin 

yaratılması ve kullanılmasına bağlıdır. Yoğun değişim süreci yaşayan 

dünyamızda bilgi yoğun bir toplumun kurum ve kuralları hızla oluşmaya 

başlamıştır. Bu süreçte yaşanan en önemli değişim  sanayi toplumundan bilgi 

toplumuna geçiş sürecidir(AŞIKOĞLU R, AŞIKOĞLU M 1998 :570). Bilgi 

toplumuna geçiş sürecinin yaşandığına ilişkin bir çok gelişmeden söz 

edilebilir. Herşeyden önce günümüzde adeta bir bilgi patlamasının etkilerinin 

yaşandığı, bilginin araç olmaktan çıkıp önemli bir üretim alanı olduğu, yine 

bilginin temel güç olmaya başladığı, iş hayatında bilgi pazarlaması ve işi yeni 

bilgi üretmek olan çalışanların giderek daha çok istihdam edilmeye başlandığı 

görülmektedir.(FINDIKÇI 1996:46) 

Bilgi, taşıyıcısı olmaktan çıkan toplumlar bütün sorunlarını bilgiyle çözmeye 

yönelmişlerdir.Böylece sanayi ötesi bilgi ekonomileri ortaya çıkmıştır.Bilgi 

ekonomilerinin en belirgin özelliği temel bilimsel bilgi ve araştırmanın 

ekonominin sürükleyici gücü olmasıdır.( YENİÇERİ 2002 :21) 

Bilgi toplumunun genel özellikleri;  

 Sanayi toplumunda maddi sermaye,bilgi toplumunda bilgi sermayesi 

belirleyicidir. 

 Sanayi toplumunda makine ve fiziki emeğin egemenliği söz 

konusudur.Bilgi toplumunda bilgi teknolojileri ve fikir egemenliği 

hakim unsurdur. 
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 Sanayi toplumunda gelişme kişi başı sermaye artışıyla bilgi 

toplumunda ise ,bilgi üretme kapasitesi ile ölçülür. 

 Sanayi toplumunda birincil kaynak fiziki sermaye,bilgi toplumunda 

ise insan sermayesidir. 

 Sanayi toplumunda maddi değerler ,bilgi toplumunda zaman değeri ön 

planda tutulur. 

 Sanayi toplumunda sosyal değişmenin itici gücü işçi hareketleri ve 

grevler bilgi toplumunda ise sivil hareketler ve sorunlardır. 

 

 

Bilgi toplumunu iyi anlayabilmek için özellikle sanayi toplumuyla bilgi 

toplumunun özelliklerine bir arada bakmak gerekmektedir. Bu özellikler Tablo 

1’te sunulmaktadır.  

 

 

 

Tablo 1. İkinci ve Üçüncü Dalga Ekonomilerinin Karşılaştırmalı Analizi  

 

 

Kaynak: DİKİCİ A vd. “Bilgi Toplumu Ve Türkiye’de Mesleki Eğitim” ,Fırat 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt: 12, Sayı: 2, Sayfa: 306, ELAZIĞ,2002 

 

.  
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1.2 BİLGİ TOPLUMU İŞLETMELERİNDE YÖNETİM   VE 

YÖNETİCİLİK 

 

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, ekonomik sistemde, kuruluş yeri 

yapısında ve girişimcilik tipinde köklü değişmelere yol açarken, yönetim 

anlayışı ve işletme yapısının aynı kalması düşünülemezdi. Yeni gelişmeler 

yönetim anlayışı ve işletme yapısını da kökünden değişmekte ve geleneksel 

işletmenin iç yapısı ve dış çevre ilişkileri yeni boyutlar 

kazanmaktadır.(ERKAN 1998 : 181) 

  

Tarihin köklerinde var olan yönetim olgusu ancak 1950’lerde 

keşfedilebilmiştir. Bu tarihten itibaren yönetimin güçlü bir biçimde 

yayılmasıyla birlikte, yönetimin aslında ne olduğu anlaşılmaya başlanmıştır. 

İkinci Dünya savaşı sırasında ve hemen sonrasında, yöneticinin tanımı, 

“astların işinden sorumlu olan kimse” biçiminde verilirdi. Yani, yönetici 

başka bir deyimle “patron” idi, yönetim ise “bir mevkii ve bir güç” idi. Ama 

1950’ ler den itibaren bu tanım ve dolayısıyla yönetime bakış açısı değişmiş, 

“bir yönetici, insanların performansından sorumludur” denilmeye başlanmıştı. 

Oysa bugün yani, bilgi toplumu olma açısından yol almaya başlanılan bir 

zamanda bu tanım şöyledir; “Yönetici bilginin uygulanmasından ve 

performansından sorumludur.”(DRUCKER 1994 : 68-69) 

  

Organizasyonlarda bilgi ve uzmanlık temelinde uzmanlaşmayı sağlayan 

teknolojik yeniliklere dayalı olarak, organizasyonlar değişik uzmanlık bilgi ve 

yeteneğine sahip katılımcılardan oluşmaktadır.(ÖĞÜT 2001: 67) 

Orkestradaki 250 müzisyenin her biri kendi alanlarında temayüz etmiş 

uzmanlardan oluşur. Ama yine de tuba tek başına müzik yaratamaz; onu 

ancak orkestra yaratır. Orkestranın performans verebilmesi, 250 müzisyenin 

aynı amaçta birleşmesinden ötürüdür. Hepsi kendi uzmanlıklarını bu ortak 
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amacın emrine veririler ve herhangi belli bir zamanda, hepsi yalnızca bir tek 

müzik parçasını çalar. (DRUCKER 1994 : 81-82) 

Üstlenilen sorumluluk nedeniyle herkes karar vermek durumunda olduğundan 

“astlar” ortadan kalkmakta ve herkes yönetici olmaktadır. Sorumluluğa dayalı 

karar verme yetkisi, “katılım” olgusunu gündeme getirmektedir. Böylece 

yönetim, kuruluş üyelerine karar yetkisi vermekle herkesi “patron” değil 

“katılımcı” yapmaktadır. (ERKAN 1998 : 188) 

Kısacası, yeni işletme yönetiminde motivasyon, başarı, yerelleşme, esneklik, 

dayanışma, sorumluluk ve katılım yeni gelişmeleri tanımlayan kavramlardır. 

(ERKAN 1998 : 190) 

En geniş anlamıyla motivasyon; davranışı harekete geçiren fizyolojik ya da 

psikolojik bir eksiklik, ihtiyaç veya herhangi bir hedefe yönelmiş bir dürtü ile 

başlayan bir süreçtir. Bireyleri belirli durumlarda belirli davranışlara iten 

motivasyon, aynı zamanda bireyin iş konusundaki davranışlarını da 

tanımlar.Yönetim bilimi literatüründe motivasyon; örgütün hedeflerine 

ulaşabilmesi için çaba sarf eden bireyin, bu çaba sonucunda kendi 

ihtiyaçlarını da tatmin edecek oluşunun verdiği şartlanma ile bu çabayı 

göstermedeki istekliliği olarak tanımlanmaktadır. 

Motivasyonun mahiyeti açısından üç özellikten bahsedilebilir: 

• Motivasyon, bir faaliyeti başlatmaya yönelik seçici bir uyanıştır.İnsanın 

gereksinim veya hedefi doğrultusunda iç ve dış unsurlardan belli bir ödül 

beklentisi içinde oluşuyla başlayan içsel bir devinimdir. 

• Motivasyon, bireyin davranışına yön veren bir süreçtir.Motivasyon bir tür 

karar verme sürecidir ve bireyi gerçekleştirmeyi arzu ettiği faaliyet yönünde 

harekete geçiren bir seçimdir. 

• Motivasyon çaba düzeyini de ortaya koymaktadır: Motivasyon olgusu, 

bireyin davranışını yöneterek onun seçim, yön ve çaba düzeyinin ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Bu açıdan motivasyon aynı zamanda bireysel bir 

kalite göstergesi olmaktadır. (PEKEL 2001 :5) 
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Çağdaş yönetim anlayışı,işi çalışanların,birebir uygulayanların katkılarıyla 

yönetme yönünde gelişmektedir.Katılımcılık yetki devri ve astları yönetimin 

içine çekme günümüz örgütlerinin en fazla üzerinde durduğu konular arasına 

girmiştir.(YENİÇERİ 2002 :79) 

 

Bilgi çağı ile birlikte, yönetici kavramının sanayi toplumunda genel kabul 

gören anlamında ciddi bir farklılık oluşmaktadır. Bütün sorun ve sorulara 

uygun çözüm ve cevapları bilen yöneticiden, sorun ve soruları tayin eden, 

tanımlayan ve çözüm aşamasında diğer çalışanların katkılarını birleştiren 

yöneticiye doğru geçekleşen bir dönüşüm söz konusudur. Çağdaş 

organizasyonların yönetimi, yüksek düzeyde uzmanlık bilgisine ve mesleki 

birikime 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 

arttırılmasına yönelik olarak yeteneklerinin birleştirmektedir. (ÖĞÜT 2001: 

69-70) 

Yaşadığımız asırda otorite bazlı yönetim biçimi tarihe karışmak üzeredir. Bu 

yüzyıla damgasını vuracak olan şirketler, yönetim sisteminin tıkanmasına yol 

açan otoriter yapıyı ortadan kaldıran, lider özelliklerine sahip kişi ve ekipleri 

stratejik bir yapılanma içinde doğru biçimde yerleştiren ve çalışanların 

etrafındaki duvarları yıkarak onların daha verimli ve yararlı sonuçlar 

üretmesini sağlayanlar olacaktır. Vizyonu, hayalleri, misyonu ve stratejik 

hedefleri olan insanlara sürekli neyin önemli olduğunu ve neden orada 

olduklarını bilmelerini sağlayacak bir ortam yaratan liderler başarılı olacaktır. 

(İBİCİOĞLU 1998 : 290) 

Yenilikler yüksek kalitede ve yetenekte yöneticilere ihtiyaç duyar. Tepe 

yönetim açık fikirli ve geliştirmeci olmalıdır. Yenilikçi yöneticiler sadece 

statik sistemi yönetmekle kalmaz, daima statik sistemi yönetmekle kalmaz, 

daima işletmenin basmakalıp bilgeliğine meydan okur ve fikir değişimlerini 

teşvik ederler. Mevcut gerçeklikle tatmin olmaz, otoriteyi ve rutin süreçleri 

sorgular, faraziyelere karşı dururlar. Başarısızlığa cesaretle göğüs gerer, 
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güvenli bölgelerin ötesine gidip risk alır, uyuşmazlıkları takdirle karşılarlar. 

Olası görünmeyen olanakları değerlendirir, garip senaryolar üretirler. 

İnsanlara işletmelerinin geleceğini belirlemede bir pay sahibi olma şansı 

verirler ve bu sayede yeniliği hararetle benimsemelerini sağlarlar.Yenilikçi 

liderler fikirlerinin gerektirdiği olanakları gözlerinde canlandırabilen ve bu 

fikirlerin somut bir şekilde geçekleştiğini görmek için güçlü bir arzuya sahip 

yapıcı kimselerdir. Çoğu zamana güçlü bir şüpheyle ve hatta planlı bir 

muhalefetle karşılaşırlar. Her zaman bezdirici engeller vardır. Bütün 

belirsizliklere ve şüphelere rağmen amaca ulaşmak için çelik gibi sinirlere ve 

sabra sahiptirler.( ÜLGEN H., DURNA U. 2001:  580-583) 

 

 

1.3  BİLGİ TOPLUMU İŞLETMELERİNDE ORGANİZASYON   

YAPILARI 

Organizasyonun yapısını etkileyen önemli faktörlerin başında teknoloji ve 

çevre gelmektedir. Çevrenin özellikleri ve teknolojinin değişim hızı ve yapısı 

organizasyonu yakından etkilemektedir. Özellikle bugün organizasyon 

yapıları çevresel etkileri de dikkate alındığında bilişim teknoloji sistemleri 

etrafında odaklanmaktadır. (GENÇ 2001:  214) 

 

Hızlı karar vermek zorunda olan bilgi toplumu işletmelerinin, başarıya yakın, 

piyasaya yakın, teknolojiye yakın, toplumsal değişimlere yakın, çevreye 

yakın, bilgiye yakın olması; değişimleri ve yenilik fırsatlarını yakından 

izleyebilmesi gerekmektedir. Bu özellikler işletmelerin özerk ve ademi 

merkeziyetçi olmasını zorunlu kılmaktadır. (ERKAN 1998 : 184) 

Gelecekte büyük ticari işletmeler veya devlet kurumu gibi organizasyonlarda 

bugünkü örneklerinde bulunanların ancak yarısı kadar yönetim kademesi, 

üçte birini aşmayacak kadar da “yönetici” bulunacaktır. Enformasyona dayalı 

kuruluşlar daha düz bir yapıya sahip olacaklardır. Çünkü, enformasyona 

dayalı kuruluşta bilgi, esas itibariyle altta, yani farklı işler yapan ve kendi 



  8 

 

kendilerini yöneten uzmanların kafasında olacaktır. (DRUCKER 1998: 211-

214) 

Organizasyon süreçlerindeki teknoloji organizasyon yapısını 

etkilemektedir.Bu bağlamda etkili bir organizasyon yapısında ise istikrarlı bir 

kurumsal etkinlik için etkin bir takım çalışması gereklidir.İşletmelerde beşeri 

etkinliklerin yapılandırılmasında takım çalışması vazgeçilmez bir unsurdur. 

 

1.3.1 Şebeke ağı organizasyonlar 

Yeni örgütlenme biçiminde orta kademe yöneticilerinin planlamalarının 

katmanlarından ziyade piyasa mekanizmaları tarafından eşgüdümlenen 

işletme birimleri ön plana çıkmaktadır.Merkezi hiyerarşinin katı yapısından 

uzaklaşan bu oluşuma şebeke ağı örgütlenmesi ismi 

verilmektedir.Gelecekteki şirketler, fırsatları ve kaynakları için global olarak 

araştırma, kaynaklarından maksimim kazanç sağlama,diğer firmalara göre 

daha hızlı,daha az maliyetli ve daha etkin faaliyetleri içerisine alan taşeronluk 

uygulamalarına yönelmişlerdir.Gelecekteki örgütler İdari mekanizmanın 

yerini piyasa mekanizmalarının aldığı,bilgi sistemlerinin geliştiği dikey 

anlaşmazlıklar gibi kavramlar kullanılarak tasarlanacaktır. (KEÇECİOĞLU 

1998:29) 

 

1.3.2 Yalın organizasyonlar 

Yalın örgütler insanı işletmede uzun vadeli olarak tutmayı ve insan 

kaynağından en etkili şekilde yararlanmayı amaçlar. Bu amaçla örgütsel 

psikolojinin insanı mutlu çalıştırmak için önerdiği iş takımlarından 

yararlanılır. Yalın örgütlerde, iş üniteleri işletmenin iş akışında yer alan 

süreçleri çalıştırırlar ve bunlar farklı eğitim alanlarından gelen üyelerin 

oluşturduğu birer takım niteliğindedir. Yalın örgütlerde yürütme fonksiyonu 

yerinden yönetim ya da yetki devri esasına dayanır. (ÖZÇELİKEL 1994: 88) 
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1.4 BİLGİ ÇAĞINDA TAKIM YÖNETİMİ 

 

Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim işletmeleri ,tüketicileri, 

ekonomiyi,  eğitimi  yani kısaca hayatımızdaki birçok şeyi derinden 

etkilemiştir.Bilgi toplumu bağlamında okullarda yapılan öğretimin sosyal 

amacı hakkında ciddi tartışmalar olmaktadır..Ancak bu arada öğrenmeyi ve 

eğitimi,bunlara acilen ihtiyacı olan yetişkinlerin ayağına götürmek de 

gerekmektedir.Böylece öğrenme fonksiyonunun merkezi okullardan 

işverenlere nakledilecektir.İşçi çalıştıran her kuruluş,işverenliğin yanı sıra bir 

de öğretmenlik yapmak durumunda kalacaktır.Çok sayıda Amerikan ve Japon 

işverenleriyle bazı Avrupalılar şimdiden bu durumu kabullenmiş 

bulunmaktadır.(DRUCKER 1992:359) 

 

Bilgi-verimlilik-Büyüme (verimlilik artışı) kavramları ve bunların arasındaki 

ilişkiler oldukça önemlidir.Uzun dönemde verimlilik artışlarının yegane 

kaynağı yeni teknolojiler üreten “zihinsel emektir”.Örneğin girişimciler bazen 

aynı teknolojiyi kullanmalarına rağmen üretimde yeniden yapılanmaya 

giderek maliyetleri düşürebilir,kaliteyi ve /veya toplam çıktıyı 

artırabilirler.Üretimde yeniden yapılanma sayesinde yönetim, pazarlama 

,dağıtım gibi hizmet alanlarında da verimlilik artışı sağlamak 

mümkündür.Toplumsal ve bireysel verimlilik artışları diğer bir deyişle refah 

artışları için en önemli unsur “Bilgili ve yaratıcı insan” dır diyebiliriz. 

(GÜRAK 2001:39) 

 

Örgütlerin yeni bilgi ve iletişim sistemlerine olan yatırımları her gün 

çoğalarak artmaktadır.Örgütlerin aynı zamanda “takım” kavramını ve 

uygulamalarına sınamaları ve sonuçları değerlendirme bilinçleri de  

artmaktadır.Yeni bilgi teknolojisiyle takımlar daha etkin olmakta,takımlar ise 

yeni bilgi teknolojilerinin getirilerinin sağlanmasına yardımcı 

olmaktadır.Bilgi teknolojisi ve takımların bütünleştirilmesiyle takım sinerji 

kavramı ortaya çıkmaktadır.Bu bütünleşme ve sinerji ile faaliyetlerin 

iyileştirilmesi sağlanmaktadır.Yüksek düzeyde performansa ulaşmada 
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örgütün içeriğinin ,kapsamının teknoloji ve takımların geliştirilmesi 

konusunda işbirliğine ihtiyaç bulunmaktadır. (KEÇECİOĞLU 1998: 29) 

Bilginin çok önemli bir rekabet avantajı haline gelmesi ve işletmelerin bilgi 

edinimine ve üretimine daha fazla önem vermeye başlaması, enformasyon 

teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin çalışanları ve kurumları etkilemesi, 

müşteri isteklerine hızlı cevap verme mecburiyetinin ortaya çıkması ve 

işletmelerin faaliyet gösterdiği çevrelerde meydana gelen değişimlerin aynı 

zamanda işletmeleri de etkilemesi çalışanların güçlendirilmesini kaçınılmaz 

hale getirmiştir. Güçlendirme kavramında katılım yetki devri gibi hususlardan 

bahsederken bir hususu da belirtmekte fayda bulunmaktadır. (KESKİN 2005) 

1.4.1 E-ÖĞRENME 

E-öğrenme’yi, bilgisayar ağ teknolojisi kullanılarak (özellikle intranet veya 

internet üzerinden) bireylere bilgi aktarımının ve bireyler arasında bilgi 

paylaşımının yeni yüzü olarak ifade edebiliriz. bazen bilgisayar tabanlı 

eğitim, on-line eğitim, sanal eğitim, ve web tabanlı eğitim gibi değişik 

terimler kullanılsa da e-öğrenme artık organizasyonlar tarafından baskın 

olarak kullanılan terim durumuna gelmiştir.  

Teknolojik değişmelerin karmaşıklığı ve iş hayatında hızın artması, yetenekli 

insanların azlığı, rekabetin ve ücret üzerindeki baskıların artması, 

globalleşmenin sebep olduğu zorluklar, sosyal ve demografik  değişmeler, 

bilgi işçilerinin iş ortamında esnekliğe olan ihtiyacı ve öğrenmenin yaşam 

boyu devam eden bir süreç haline gelmesi interneti ve çok hızlı gelişerek 

öğrenim verilmesine olanak sağlaması da e-öğrenme e  olan ihtiyacı 

artırmıştır. 

 

Neden Uzaktan Öğretim? 

Uzaktan öğretimi zorunlu kılan çeşitli nedenler vardır. Bu nedenlerden 

bazıları şu şekilde sıralanabilir. 

 Teknolojik ilerleme mevcut bilgilerin hızla eskimesine neden oluyor. 

 Eğitimli işgücü açığı öğrenmeyi teşvik ediyor. 
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 İş dünyasındaki çetin rekabet şirketleri iletişim maliyetlerini kısmaya itiyor. 

 Küreselleşme, şirketleri coğrafi olarak farklı bölgelere dağılmış olan 

personelini eğitimde yeni yöntemlere itiyor. 

 Giderek daha fazla sayıda yetişkin “öğrenci” olmak zorunda kalıyor. 

 Esnek koşullarda çalışan fikir işçileri eşitimde de esneklik talep ediyor. 

 Öğrenim zaman zaman yapılan bir aktivite olmaktan çıkıp, sürekli yapılan bir           

eylem haline geliyor. 

 İnternet kullanıcılarının sayısındaki patlama, interneti bilgi aktarmada çok 

elverişli   bir araç konumuna getiriyor. 

 Gerekli bilgiye zamanında ve anında ulaşabilmenin önemi artıyor. 

 Kişiye özel öğrenim, öğrenimin performansını yükseltiyor. 

 Elektronik öğretim öğrencilerin katılımını artırıyor. 

 Ulaşım için zaman kaybı söz konusu olmuyor. 

 Öğrenim sırasında bir işte çalışmak sorun olmuyor. 

 Bilgi ihtiyaç duyulduğu anda ediniliyor. 

 Zaman ve mekan sınırlaması olmuyor. 

 Birey öğrenme hızına göre programı düzenleyebiliyor. 

 Bazı kişilik özelliklerine sahip bireylerin (utangaç, konuşma güçlüğü çekenler 

vb.) verimliliğini artırıyor. 

 Öğrenim maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor. 

(ÇUKADAR , ÇELİK  2003:31) 

 

1.4.2 SANAL ORGANİZASYONLAR 

 

Sanal örgütler coğrafi olarak dağınık görünüşlü uluslar arası farklı bir çok 

yasal varlığın bir araya gelmesinde oluşmuştur.Sanal iş örgütlerinde kişiler 

bazen farklı zamanlarda da çalışabilirler.Sanal Organizasyon  basitçe tabir 

etmek gerekirse  şirketlerin birbirleriyle ve kendi içlerinde kurmuş oldukları 

bağlantıların  teknolojik gelişmeler ve özellikle internet ten etkilenip gelişerek 

meydana getirdikleri son formdur. Sanal organizasyon türleri: 
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1. İttifak tipi Sanal Organizasyonlar: Diğer bir yorumla belirtmek 

gerekirse organizasyon ortaklıklarındaki dikey bütünleşmenin yerini  

“Sanal” bütünleşmelerin almasıdır. 

2. Yersiz Sanal Organizasyonlar:İkinci tip organizasyon ise “Yersiz” 

organizasyonlardır. En genel tanımıyla çalışanlarının coğrafi manada 

değişik konumlardan bilgisayar, E-mail gibi sistemlerin yardımıyla diğer 

gerçek yeri olan  firmalara göre basit bir firma izlenimi veren 

organizasyon tipidir. 

3. Görünmez organizasyonlar: Genel olarak 3. tür dediğimiz bu türde 

belirgin özellik şirketin tamamen elektronik ticaret bünyesinde 

çalışmasıdır.  

4. Gerçek Sanal Organizasyonlar:Diğer 3 türün birleşiminin yanında  çok 

hızlı büyümeye olanak sağlaması en önemli özelliğidir. Buna en güzel 

olarak Amazon.com örneği verilebilir. 

(http://www.ytukvk.org.tr/arsiv/makaletop.php?makale=eltic1,Giriş 

tarihi:15/03/ 2005) 

 

Terim Anlamı 

Hedef Özgüllüğü Katılımcıların faaliyetleri ve birbirleriyle ilişkileri, özgül 

hedefleri başarmak için koordine edilir. Hedefler, alternatif faaliyetler 

arasında kesin olarak belirlenen seçim kriterini sunar ve anlaşılacak 

biçimde kapsamlı ve net olarak ortaya konulur  

Formalizasyon  Katılımcılar arasındaki işbirliği bilinçli ve bilerek yapılır; 

ilişkilerin yapısı bilinçli olarak belirlenir ve yeniden oluşturulabilir ve 

açık olarak kurulur. Rol ilişkileri bağımsız şekilde tavsiye edilir ve 

kuralların kapsamı için tam olarak ve açık şekilde formüle edilir, 

yönetme davranışını içeren kurallar kapsamlı olarak resmileştirilir.    

Modülerlik Sanal organizasyonun kapsamı, bütünleşmeye, müşteri odaklı 

süreçlere, oldukça küçük yönetilebilen birimlerin (modüllerin) bir araya 

gelmesinden oluşur. Bu birimler, merkez kaç karar alma yeteneği ve 

sorumluluklarıyla karakterize edilirler. Bu birimler, farklı yasal 

kuruluşlara ait olabilen, kendilerine aktif devredilebilen birimlerdir.  

Heterojenlik Güçlerini ve yeteneklerini göz önünde bulunduran, farklı 

performans profiline sahip durumdaki organizasyon elemanlarının 

büyüklüğü. 

http://www.ytukvk.org.tr/arsiv/makaletop.php?makale=eltic1
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Zamana ve     

Mekana Yayılma 

Yer ve zamana yayılmış bulunan organizasyon elemanlarının 

büyüklüğü. 

Hedef Geçici olarak bir araya gelen sanal organizasyon elemanlarını 

bir arada tutan ve yapıştırıcı güç olarak görülen, yeni organizasyonun 

yaratılmasını teşvik eden amaç. 

Birleştiricilik Var olan engellerin aşılması veya kısıtlamaların ortadan 

kaldırılması, yapısal bir değişimle birleşme veya bağlılığın yaratılması. 

Sınır Açık şekilde görülebilen fiziksel sınır çizgilerinin olmadığı 

durumlarda, söz konusu çizgilerin bulunmadığını ve sanal 

organizasyonun elemanlarının farklı biçimlerde bulunduğunu gösteren 

işaret. 

Teknoloji Sanal organizasyonu mümkün kılan ve atılım göstermesine 

olanak sağlayan kolaylaştırıcı faktör. 

Karmaşıklık veya 

çeşitlilik 

 

Organizasyon tarafından eş zamanlı olarak ilgilenilmesini 

gerekli kılan birbirlerinden farklı şeyler veya elemanlar. 

Belirsizlik veya 

Öngörülemezlik  

Önceden davranışlarının tahmin edilmesini olası kılan 

kapsamın veya yerine getirilen işin, elemanlarının veya niteliklerinin 

değişkenlik göstermesi. 

Karşılıklı Bağımlılık  Elemanlardan birisinin diğerlerinin durumunu etkilediği bir 

durumda, iş süreçlerinde veya yapılan işlerde birbirleriyle ilişkili 

değişiklikler yaratan elemanların veya niteliklerin bütünü.  

Tablo 4: Sanal Organizasyonun Yapısına İlişkin Boyutlar 

Kaynak:http://www.ceterisparibus.net/arsiv/h_yilmaz9.doc,Giriş 

tarihi:28/02/2005 

 

 

Sanal Takım Kavramı 

 

Birçok uzman, takımların, organizasyondaki performansın temeli 

olduğunu kabul etmektedir.Günümüzde takımın yeni bir türü , elektronik 

biçimde birbirleriyle ilişki kuran insanların meydana getirdiği 

takımdır.Takım üyeleri başkalarınca zor görülebilir.Gerçekten siber uzay 

dışında asla bir araya gelmezler. Sanal takımlar, ara sıra yüz yüze 

görüşebilen ve her şeyden önce elektronik olarak faaliyet gösteren 

çalışanların oluşturduğu bir takımdır. Sanal takımlar, organizasyonel bir 

görevi başarmak için iletişim ve bilgi teknolojilerinin kombinasyonuyla 
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oluşturulan, coğrafi ve/veya organizasyonel olarak farklılaşmış çalışanlar 

grubudur. Sanal takım üyeleri nadiren yüz yüze görüşebilirler.Spesifik bir 

görevi başarmak amacıyla geçici yapılar biçiminde çalışmaya başlarlar ve 

stratejik planlama gibi konularda yararlanılan sürekli yapılar haline 

gelirler.Ayrıca üyelik değişen görev gereklerine göre sık sık 

değişmektedir.Sanal takımlar mimari ve teknolojileri ile işletme 

faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırmaktadırlar. İşletmelerin klasik 

olmaktan çıkarak bilgiyi kaldıraçlayan durumuna gelmelerinde de yol 

haritası fonksiyonuna sahip olan sanal takımlar, yeni ekonominin 

karmaşık süreçlerinde de başarı modeli görünümünde karşımıza 

çıkmaktadır. Sanal takımlar, bilgi teknolojisi platformları ve internet 

portalları ile ortaya çıkan yeni sanal tüketicilere yüksek değer katan ürün 

ve hizmetlerin geliştirilmesinde merkezi fonksiyonlar üstlenmektedir. 

İşletmelerin yeniden yapılanma ve küçülme sonrası verimlilik kaybını 

ortadan kaldıran sanal takımlar, bilgi çağı teknolojilerine etkin biçimde 

uyum göstererek işletme performansını arttırmada da stratejik bir model 

olmaktadır.(http://www.isguc.org/ arc_view.php?ex= 197 Giriş tarihi: 20/ 

5/2005) 

Sanal takımların bazı potansiyel avantajları bulunur. Takımdaki bireylerin 

yüz yüze görüşmesinin zor olduğu durumlarda takım çalışmasına maliyet 

verimliliği avantajı ve hız kazandırır. Ayrıca takımın tipik ihtiyaçlarından 

olan bilgi işleme ve karar alma süreçlerine bilgisayarın gücü getirilmiş 

olur. Bilgisayar takım elemanları arasında bir aracı olarak kullanıldığında, 

grup dinamikleri de yüz yüze olunan durumdakine kıyasla küçük 

farklılıklar gösterecektir. Teknoloji, bir grup insan arasındaki mesafelerin 

ortadan kaldırılmasında yardımcı olsa bile, elemanlarının fazla bir şey 

paylaşmadıkları, paylaşsalar bile direkt kişisel ilişki kuramadıkları bir 

ortam yaratabilir. Böyle iken, duygusal etmenlerden çok gerçekler ve 

objektif bilgiler üzerinde etkileşim ve karar almaya odaklanma avantajı 

sağlayabilir. Aynı zamanda kararların sınırlı bir sosyal duruma bağlı 

alınma riskini de artırabilir. Sanal takımlar düşük sosyal karşılıklı anlayış 

ve bireyleri arasında düşük etkileşim sorunlarıyla karşılaşabilir.Takım 
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çalışmasının herhangi bir formunda olduğu gibi, sanal takımlar da 

verimliliğe ulaşmak için, üyelerinin gösterdikleri çaba ve katkılar yanında 

örgütsel desteğe ihtiyaç duyar. Takım çalışması hangi formda olursa olsun 

her zaman işe yarayan bir çalışma şeklidir. Aynı gelişme, aynı girdi 

etmenleri, ve aynı oluşum gerekleri diğer takımlarda olduğu gibi sanal 

takımlarda da görülür. Maksimum faydanın sağlanabilmesi için yüz yüze 

görüşme ve sanal takım çalışmasının avantajları bir araya getirilmeye 

çalışılmalıdır. Günümüzde bilgisayar teknolojisine sahip olunmalı ve 

takım üyelerinin bilgisayar kullanımında yeterli bilgiye sahip olması da 

ayrı bir 

gereksinimdir.(http://www.danismend.com/konular/insankaynaklari/ 

TAKIMLAR.htm   Giriş Tarihi:20/05/2005) 
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BÖLÜM  II 

 

 

2. BİLGİ YÖNETİMİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE İŞLETMELERDE 

ÖRGÜTSEL DEĞİŞME VE GELİŞMENİN ÖNEMİ VE KURAMSAL 

ÇERÇEVESİ 

 

2.1 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 

Örgütsel değişim son yıllarda en çok sözü edilen kavramlardan birisidir. 

Dünyadaki başlıca ekonomik ve teknolojik değişimler örgütsel değişimi 

gerekli kılmaktadır. Ezici rekabetin geçerli olması, bilgi ve malzeme 

teknolojisindeki gelişmeler, telekomünikasyon alanındaki yenilikler, değişen 

müşteri talepleri, ülkelerin değişen nüfus ve toplumsal yapısı, devam etmekte 

olan kamuya ait şirketlerin özelleştirilmesi gibi nedenler örgütlerin yapı, 

sistem ve süreçlerini yeniden yapılandırmalarını kaçınılmaz hale 

getirmiştir.Örgütlerdeki değişim insan davranışlarında, örgütün yapısal 

durumunda, teknolojisinde meydana gelmektedir. Duruma sistematik 

yaklaşılırsa örgütün sürekli bir denge durumunda olduğu ve yukarıdaki 

öğelerden birinde yapılan bir değişikliğin diğerlerinin de değişimine yol 

açacağı görülmektedir. Modern örgütler açık sistem olarak ele alınmakta ve 

bunların sürekli olarak çevreyle girdi, çıktı ilişkisi içinde olduğu kabul 

edilmektedir. Açık sistem çevresiyle sürekli etkileşim içinde olup, bir taraftan 

çalışma ve enerji dönüşümü kapasitesini korurken, diğer taraftan sabit bir 

durum veya dinamik bir denge sağlamaktadır (EREN 1993: 38). 

 

Örgüt değişime dış çevresindeki güçler tarafından da itilir. Düşük verimlilik, 

çatışma, sabotaj, yüksek derecede yabancılaşma ve iş devir oranı değişimin 

zorunluluğunu yönetime işaret eden faktörlerden bazılarıdır. Değişim için 

içsel güçler örgütsel değişime tepkilerden oluşur. Örgütsel değişim için içsel 

ve dışsal güçler aşağıda görülmektedir.Çağdaş örgütlerde değişim bir 

stratejinin geniş ölçekli olarak yeniden düzenlenmesini içerir ve tepe 
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yönetimi tarafından öncülük edilir. Değişime doğru bu eğilime rağmen 

değişik örgütlerin içsel ve dışsal çevreleri daha fazla veya az dinamik olabilir. 

Örgütlerin değişim miktarlarında farklılıklar görülebilir. Çalışanların 

hünerleri, tutumları veya güdülenmelerini iyileştirme düşüncesiyle insanları 

değiştirme eğilimini amaçlayan stratejiler uygulanır. Örgütlerdeki davranışlar 

ve örgütsel etkinliklerin örgüt üyelerinin faaliyetleri ve karakterleri tarafından 

geniş ölçüde belirlendiği varsayımı mevcuttur. Bu insanların bazı yöntemler 

değiştirilecekse örgütlerin amaçlarına ulaşmak için çok sıkı çalışacaklarına 

inanılmaktadır. Bireysel değişim stratejileri. İletişim etkinliği, karar verme, 

tutum güdülemesi ve hünerlerden kişisel eğitim programlarına girişilmesi gibi 

bir takım biçimleri içerir. Bunlar şirket çalışanını geliştirmede 

sosyalleştirme/içselleştirme biçimleridir.Teşhis Örgütsel değişimi engelleyen 

bilgilerin sistematik olarak toplanmasıdır. Başlangıçtaki teşhis mevcut bir 

sorunun gösterilmesiyle canlandırmaya katkıda bulunacak bilgiler 

sağlanır.(KEÇECİOĞLU 2001: 28-29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  örgüt 

 

 

 

 

 

 

Şekil-1 Örgütsel değişim için iç ve dış güçler 

Değişim için dışsal güçler 

 

•Ekonomi ve 

pazardaki 

değişimler 

 

•Teknolojik 

değişimler 

                              

•Yasal politik 

değişimler 

 

•Kaynaklardan 

yararlanabilirlikteki 

değişimler 

 

Değişim için içsel güçler 

  

•Çalışanların 

amaçlarındaki 

değişimler 

 

•Görev 

teknolojisindeki 

değişimler 

 

•Örgütsel yapıdaki 

değişiklikler 

 

•örgütsel iklimdeki 

değişiklikler 

 

•Örgütsel 

hedeflerdeki 

değişiklikler 
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Kaynak: (KEÇECİOĞLU T. ,”Bir değişimin anatomisi ya da değişimin bir 

parçası olmak”, S: 28 ,Alfa yayınları , İstanbul , 2001) 

 

Değişimin zorladığı gelişmeler işletmeleri geleneksel hiyerarşik yapılarından 

uzaklaşma temayülü içerisine sokmaktadırlar. İşletmeler daha esnek, şebeke 

türü, takım temelli yapılara doğru değişim göstermektedirler. Bu yapılar insan 

ilişkilerine ve sosyal dinamizme önem vermekte, insan unsurunu ön plana 

çıkarmaktadır. Genel olarak üretim faktörlerini ifade ettiğimizde hemen 

aklımıza doğal kaynaklar, emek, sermaye, müteşebbis gelmektedir. Fakat bu 

faktörler içinden insan faktörünü çekip aldığımızda zihnimizde hemen beliren 

geriye kalan boş binalar ve çalışmayan makinelerdir. Dolaysıyla klasik 

anlamda insan unsurunu bir makine veya bir bina gibi düşünmemiz mümkün 

değildir. . (KESKİN 2005) 

Değişimi yönetmesini bilen bir örgüt için dış çevrede meydana gelen her çeşit 

değişme örgüt için bir fırsattır.Örgütler ya değişimi yönetirler yada değişim 

örgütü yönetilemez hale getirir.Bu yüzden öncelikle örgütün değişimini 

yönetmek için gerekli fiziki beşeri ve idari donanıma sahip olunması gerekir. 

( YENİÇERİ 2002 : 1) 

Diğer tüm üretim faktörlerini bir araya getiren, üretim ve hizmet akışını 

gerçekleştiren önemli unsurun insan olduğu bir gerçektir. İşletmelerde 

çalışanlar sadece fiziksel emeklerini ortaya koymamakta, aynı zamanda 

zihinsel çabalarını da ortaya koymaktadırlar.Küresel değişim ve bununla 

birlikte artan rekabetin ortaya çıkmasına sebep olduğu kavramlardan biride 

güçlendirme kavramıdır. Anlam olarak yardımlaşma, paylaşma, yetiştirme ve 

takım çalışması gibi uygulamalarla çalışanların karar verme yetkilerini 

artırma ve onları geliştirme süreci olarak ifade edilebilir. Güçlendirme 

kavramı katılım ve yetki devri kavramlarıyla yakından ilişkilidir ve zaman 

zamanda karıştırılmaktadır. Katılım, karar verme sürecine nispi anlamda bir 

dahil olma olarak ifade edilebilir.Slogan haline gelmiş bir cümle ile bunu 

ifade edecek olursak, “bir işi en iyi bilen o işi yapandır.” Burada ifade 



  19 

 

edilmek istenen çalışanların işin sahibi haline getirilmeleri ve yöneticilerinde 

işlerin daha iyi yapılabilmesi için gerekli ortamları ve imkanları 

sağlamasıdır.Bir noktada da artık işletmeler çalışanlarını güçlendirmeye 

mecbur kalmaktadırlar. Çünkü eğitim düzeyleri yükselen çalışanların 

beklentileri de yükselmektedir. (KESKİN 2005) 

Geleneksel anlayışta insan “kendisine verilen işin teknik organizasyonu ve 

fiziksel kapasitesinin sınırları içinde ekonomik güdülere göre çalışan pasif bir 

varlık” olarak  değerlendiriliyordu.Çağdaş örgütlerde kullanılan bilim ve 

teknolojide meydana gelen niteliksel değişmelere paralel olarak insanın 

niteliğine ilişkin değer ve kavramlarda da önemli değişmeler 

yaşanmaktadır.Bu değişimi aşağıdaki biçimde özetlemek mümkündür. 

(YENİÇERİ 2002 : 12) 

 Karmaşık ve sürekli olarak artan ihtiyacının bilincine varan yeni bir 

insan kavramı oluştu.Edilgen insan kavramı ortadan kalktı. 

 Böylece zorlamaya ve korkutmaya dayalı güç modelinin yerini 

yardımlaşmaya ve akılcılığa dayalı bir model aldı. 

 Bürokrasinin mekanik değer yargıları yapısı yerini insancıl 

demokratik ideallerle dayalı yeni örgütsel anlayışlara terk etti.  

İşletmelerdeki bütün çalışanlar karar verme sürecine dahil edilmesi o kadar 

elimizde olan bir durum değildir. Bunun sebepleri arasında, çalışanların 

kendisini öncelikle tanıması, kendilerini geliştirme isteğinin olması, katkı 

sağlama düşüncesinin çalışanlarda olması gibi hususların etkisi oldukça 

fazladır. Girişimci ruha sahip olmayan, katkı sağlama düşüncesinde ve 

yeteneğinde olmayan çalışanları da zorla karar verme sürecine katmak eğilimi 

yararlı sonuçlar vermeyecektir. Önemli olan yaratıcı düşünceleri olan 

çalışanları köreltmemek ve bizzat sorumluluk vermek aynı zamanda 

potansiyeli olan çalışanlarında bu yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak 

olmalıdır.(KESKİN 2005) 
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Şekil-2 Örgütsel teşhis için kavramsal çatı 

Kaynak: (KEÇECİOĞLU T. ,”Bir değişimin anatomisi ya da değişimin bir 

parçası olmak”, S: 34 ,Alfa yayınları , İstanbul , 2001) 
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2.1.1 İŞLETMELERİN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMDE ETKİLİ OLAN 

TEMEL FAKTÖRLER 

 

Çevre 

İşletmeler çevrelerine uyum sağlama sayesinde yaşamlarını 

sürdürmektedirler.Bu sebeple başta rekabet koşulları olmak üzere 

çevrelerindeki tüm koşulları kendi gelişmelerini sağlayacak şekilde takip 

etmek ve rakiplerini de değerlendirmek zorundadır.Çevrelerinden aldıkları ve 

çevreleriyle sağladıkları etkileşimi avantaja dönüştürerek sürdürebilen 

işletmeler,diğerlerine göre daha başarılı olma şansına sahiptirler. 

(YAMAMOTO 2003: 28) 

 

Günümüzde işletmelerin karşılaştığı önemli konu ,dalgalı çalkantılı ve 

karmaşık çevresi içerisinde sürdürülebilir rekabetçi avantajı nasıl 

yaratacakları ve devam ettirebilecekleridir.Sürdürülebilir rekabetçi avantajı 

açıklamada kullanılan teoriler açısından,rekabet ve kaynak bazlı bakış 

gündeme gelmektedir.İşletme çevresinin karmaşık yapısı ve kargaşanın bir 

sonucu olarak,tüketici ihtiyaçlarındaki değişimlere daha hızlı tepki vermeye 

gereksinim duyar. (KEÇECİOĞLU 1998: 24) 

 

Günümüzde hızlı değişen çevre koşulları  ve küreselleşme olgusu rekabetin 

şiddetlenmesine mal ve hizmetlerin çeşit ve kalite yönünden daha iyi konuma 

gelmesine neden olmuştur.Firmaların yaşamlarını sürdürmeleri ancak 

rekabete ayak uydurabilmelerine ve yaratıcılılık kapasitelerini 

artırabilmelerine ,daha hızlı ve daha ekonomik mal üretebilmelerine 

bağlıdır.Ancak bu durumda yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilme 

şansları vardır.(EREN 2001 : 477) 

 

Genel anlamda çevre kavramı, işletmeyle ilgili her şeyi kapsar. Dış çevre ise, 

işletmenin kendisiyle ilgili fakat kendi dışındaki faktörlerden oluşur. Bu 

düşünceden hareketle dış çevreyi, "bir sistemle ilgili olan ve o sistemin 

dışında kalan her şey” olarak tanımlanabilir..Bu tanım ilk bakışta basit ve kolay 
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anlaşılabilir olmakla birlikte, uygulamada bir işletmenin kendi sınırını ve 

dolayısıyla dış çevresini tayin edebilmek oldukça zordur. Çünkü işletme ile 

çevresi arasında sürekli ve karşılıklı bir etkileşim bulunmaktadır ve bu etkileşimin 

nerede başlayıp, nerede bittiğini tespit etmek pek kolay değildir. Bir işletmenin 

çevresinin belirlenebilmesi, öncelikle, o işletmenin açıklıkla tanımlanmasına 

ve sınırlarının çizilmesine bağlıdır. İşletmelerin pek çok çeşidi, farklı 

büyüklükleri ve seviyeleri vardır ve aynı şekilde çeşitli türde, büyüklükte ve 

seviyede çevre bulunmaktadır.Çok uluslu bir işletme için daha büyük ve 

uluslararası bir çevre bulunur.Bir işletmenin dış çevresi incelenirken, 

derinlemesine üç farklı çevre tanımlaması yapılabilir; 

Gerçek dış çevre: işletmenin dışında yer alan ve onunla ilgili faktör ve 

şartların tamamından meydana gelir. Hükümet düzenlemeleri, rakipler vs 

satıcılar, tüketiciler, genel ekonomik çevre, teknolojik çevre, ... vs. dir.İşletme, 

sürekli olarak bu çevreyle etkileşim halindedir.  

Algılanan dış çevre : Gerçek dış çevre her zaman olduğu gibi algılanmaz. Bu 

sebeple bir de algılanan çevreden bahsedilebilir. Dış çevredeki herhangi bir 

yeni durum, bir yönetici tarafından işletmenin büyümesi için bir fırsat olarak 

değerlendirilirken, bir başka yönetici tarafından işletmenin amaçlarına 

ulaşmasında bir engel olarak görülebilir.Bu noktada yönetimin başarısını 

artıracak olan husus, dış çevrenin tam ve doğru olarak algılanmasıdır. 

Karar alanı veya uygulama çevresi: Bu ise, yöneticinin algıladığı çevre 

içinde tercih ettiği alanı ifade eder. Yönetimin seçtiği amaçlar, stratejiler ve 

görevlerle ilgili alandır. Çünkü hiç bir işletme, gerçek ve algılanan çevre 

alanının tamamına yönelik olarak faaliyette bulunamaz. Yöneticiler, sadece 

önemsedikleri ve öncelik verdikleri çevre faktörleri içinde çaba sarf ederler. 

İşletmenin kimliği de bu çevre faktörleri tarafından şekillenir. (DİNÇER 

2003:  71 ) 

  

 Değişime sebep olan işletme dışı koşullar 

İşletmelerin dış çevrelerinde sürekli fırsatlar ve tehditler ortaya 

çıkmaktadır.Bu tür fırsatları yakalamak ve tehditlerin üstesinden gelebilmek 

için işletmelerin kendilerini bu değişimlere hazırlamaları gerekir.İşletmede 
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değişime sebep olan belli başlı koşullar aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

(YAMAMOTO 2003: 34) 

 Değişen demografik yapı 

 Müşterinin bilinçlenmesi ve beklentilerinin yükselmesi 

 Yeni Pazar olanaklarının ortaya çıkardığı rekabet ortamı 

 Uluslar arası ve bölgesel bütünleşmelerin rekabet savaşlarını 

kızıştırması 

 Yeni politik ve hukuki koşullar 

 Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler 

 İnsan hakları demokrasi ve çevre konusundaki gelişmeler 

  

 

 

Şekil.3 Dış çevre faktörleri 

 

Kaynak: (DİNÇER Ö. ,”Staratejik yönetim ve işletme politikası  “  

   S:74  Beta yayınları ,İstanbul ,2003) 
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Değişim Mühendisliği 

Değişim mühendisliği kalite,maliyet, hizmet, ve hız gibi çağdaş performans 

ölçütlerinde çarpıcı bir iyileştirme sağlamak için işletme proseslerinin 

yeniden düşünülmesi ve köklü bir değişiklik ile yeniden dizayn edilmesidir. 

 

Değişim mühendisliğinin bazı temel özellikleri şunlardır; (EFİL 1999:228-

229) 

1. Birkaç iş tek iş olarak kombine edilir.Bunun amacı genel giderleri 

azaltmak, denetim ihtiyacını en aza indirmek ve sorumluluk verilmiş 

elemanlarla çalışmak. 

2. Karar alma yetkisi çalışanlara bırakılır. 

3. Müşteriden siparişin alınmasından tedarik üretim ve teslimata kadar 

uzayan faaliyetler tek bir proses olarak ele alınır. 

4. Bilgi teknolojilerini kullanarak şirket birimlerini özerk bir yapıya 

kavuşturmakta ve böylece hem yerinden yönetimin hem de merkezden 

yönetimin avantajlarından aynı anda yararlanabilir. 

 

Direkt Değişim, Direkt Olmayan Değişim  

Yönetimin yaşamsal seyrinde en çok konuşulan konulardan biri 

değişim yönetimidir. Tartışmalar iki noktaya odaklanmaktadır. Birincisi, 

organizasyon değişimi; ikincisi de, bu değişimi başarabilmede yöneticilerin 

veya organizasyonların kabiliyetleri olmaktadır.Bu süreçte iki noktanın 

kombinasyonu değişimi yönetmede etkili olabilmesi açısından önem 

kazanmaktadır. Başarılı değişim hem formel hem de informel değişim 

süreçlerini bütünsel olarak uygulamaya bağlı olmaktadır. Yöneticilerin 

başarısı, yalnızca direkt olmayan değişimler için uygulamada gösterecekleri 

performansa değil; ayrıca direkt değişimlerin uygulamasında gösterecekleri 

performansa da bağlı olacaktır. (UÇAN 2003 :  48) 

Direkt değişimler kasıtlı ve bilinçli olarak başlatılır. Yöneticiler 

organizasyonu, organizasyon stratejilerinin objektifleri ve organizasyonun iş 
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akışı doğrultusunda yönetirler. Büyük değişimler, CEO(Chief Executive 

Officer) tarafından ilan edilebilir ve toplantılarda, işçi yayınlarında ve eğitim 

programlarında bu değişim anlatılır ve desteklenir.  

Direkt olmayan değişimde sürekli bir sürecin parçası olarak izlenilir. Diğer 

taraftan, bu değişim gölgelidir. Çünkü büyük çoğunlukla birçok organizasyon 

üyeleri bu değişimden bilinçsizce haberdardırlar. Henüz, öz değerler ve grup 

normlarıyla ilişkili değişim tam olarak organizasyonun kültür tablosuna 

yansımayabilir. Uygulamalar sıkça, organizasyon düzeyi içerisinde rutin 

prosedürlerin, kuralların ve politikaların toleranslarıyla yapılmaya çaba sarf 

edilir,günlük kararlarla otomatik ve göze çarpmaz bir şekilde 

sonuçlandırılmaya çalışılabilinir.. (UÇAN 2003 :  53) 

 

 

2.1.2 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME KARŞI OLUŞAN DİRENÇ VE BU 

DİRENCİN ORTADAN KALDIRILMASI 

 

Bir çok çalışan, içinde bulunduğu durumdan şikayetçi olmasına rağmen 

değişme olgusundan korkar. Çünkü değişmenin, mevcut durumu daha da 

kötüleştireceği şüphesi vardır.  

 

Değişime direncin nedenleri: 

Bireysel Nedenler 

Alışkanlıklar: İnsanlar genelde yaptıkları işi aynı yapmak eğilimindedirler. 

Yeni bir iş demek fiziksel ve zihinsel ek çaba demektir. Çalışanlar bu 

zahmetli işlerle uğraşmaktansa mevcut rahatlıklarını korumayı tercih 

edebilirler. 

Güvenlik: Çalışanların değişim sonucunda iş kaybetme korkusu olarak 

düşünülebilir 

Ekonomik Faktörler: Çalışanlar değişim sonrası ücretlerinin azalması ya da 

daha ileri gidilerek işlerine son verilmesi olasılıklarından rahatsız olurlar. 



  26 

 

Bilinmeyen Korkusu: Değişimin getireceği yeni pozisyonlar, yeni görevler, 

yeni iş arkadaşları, yeni makineler vs. gibi kişinin mevcut durumda bilmediği 

bir çok kavram direnç sebebi olabilir. 

İlgili Olmama: İlgilenmeme;İnsanlar genelde kendi bakış açılarını ve 

fikirlerini destekleyen konulara dikkat ederler. Bu nedenle değişime direnç 

gösterir farkında olmadan eski davranışlarını sürdürürler. 

Örgütsel nedenler 

Aşırı Kararlılık (Örgütün İç Yapısı): Her örgütün varlığı süresince uyguladığı 

ve artık kemikleşmiş bazı yöntemleri, iş yapma şekilleri mevcuttur. Değişimi 

en zor olan ve en fazla  çaba gerektiren unsurlar bunlardır. 

Sınırlı Değişme Odağı: Değişimin sınırlı olması ve alt sistemlerde oluşturulan 

küçük çaptaki değişimlerin üst sistemler tarafından geçersiz kılınması ile ilgili 

bir nedendir. Sadece pazarlama bölümünde yapılan bir değişikliğin üretimi 

etkilememesi ve işletmenin bu değişimden bir fayda sağlayamaması buna 

örnek olarak gösterilebilir. 

Uzmanlığı Tehdit: Değişimin eski uzmanlık statülerini sarsması olarak 

açıklanabilir. İşin yeniden dizaynı veya yapısal bir değişim uzman bir bireyin 

seneler boyunca üstlendiği bir sorumluluğu  başkasına devretmesine neden 

olabilir. Bu da önemli bir direnç sebebidir. 

Yerleşik Güç İlişkilerini Tehdit: Değişimin yönetim piramidine etkileri bazı 

çalışanları olumsuz etkileyebilir. Kişiler uzun dönemde kurulmuş olan güç 

ilişkilerini kaybedebilirler. Örnek olarak yetki göçerimi konusunda 

yöneticilerin hoşnut olmamaları verilebilir. 

Kaynak Dağılımı: Örgüt içinde kaynakları kontrol edip dağılımını yapan 

gruplar da değişimi kendilerine yönelmiş bir tehdit olarak görebilirler. Parasal 

ödüller, teknik aletler, personel gibi kaynakların dağılımından en büyük payı 

olan birey ve gruplar kaynaklarının kesilmesi korkusuyla en çok tepkiyi 

gösterirler. (http://home.anadolu.edu.tr/~eustunbas/6.htm  Giriş tarihi:30 

haziran 2005) 

 

Değişmeye Direnci Azaltıcı Etkenler 
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Araştırma bulguları ve tecrübeye dayalı olarak değişmeye direnci azaltıcı 

etkenleri aşağıdaki noktalarda toplamak mümkündür: (l) Bir değişme süreci 

birey ya da bireylerin ihtiyaç, tutum ve inançlarını ve örgütsel güçleri hesaba 

katarsa başarılı olabilir. Çünkü bireylerin tutum ve davranışları bireylerin 

temel kişilikleri ile örgütteki sosyal rollerin etkileşmesinden doğar. (2) 

Denetmenin prestiji ne denli artarsa değişme de o denli etkili olacaktır. Çoğu 

örgütlerde üstlerin prestiji-astlarınkinden çok olduğundan değişmenin yaratılıp 

sürdürülmesinde üstlerin beklentileri daha önemli güçlerdir.(3) Davranış 

değiştirmede güçlü baskı, grubun kendisi ve,davranışı hakkında spesifik 

informasyon sağlanarak kurulabilir (4) Değişme için güçlü baskı grup üyelerinin 

değişme ihtiyacını ortak olarak algılamalarını sağlayarak-yaratarak 

sağlanabilir.Değişmeye karşı olan ve değişme için etkide bulunacakların aynı 

gruba ait olma duyguları varsa azaltılabilir, içten gelen değişme dıştan biri 

tarafından önerilen bir değişmeye göre daha az tehdit edici olarak algılanır ve 

daha az muhalefet görür. .(BALCI 1995:  27) 

 

Örgütsel değişime karşı oluşacak direncin ortadan kaldırılması için gerekli 

olan yollar şunlardır; 

 

Etkin Vizyon ve Misyon 

Misyon ise, örgüt üyelerine bir istikamet vermesi ve anlam kazandırması 

maksadıyla belirlenmiş ve örgütü bezer örgütlerden ayırt etmeye yarayacak 

uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer şeklinde tanımlanabilir (DİNÇER 

2003:10) 

Katılım 

Çalışanların değişime katılımını sağlamak değişime olan direnci en aza 

indirir. 

Bu yüzdendir ki takım yaklaşımı örgütsel değişim için bir vazgeçilmez bir 

unsurdur.. 

İletişim 

Örgütsel değişimin başarısı için örgüttün güçlü ve açık iletişim kanallarına 

sahip olması gerekmektedir. 
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Eğitim 

Örgütlerde değişime karşı oluşan direnişler uygun eğitim programları ile 

azaltılabilir. Eğitim yoluyla çalışanlar değişimin getireceği yararları ve iş 

kolaylıklarını öğrenerek belli bir rahatlığa kavuşurlar. Böylece ilgili personel 

önceden değişikliğe hazırlanmış olur .(EREN 1993: 140) 

2.2 ÖRGÜTSEL GELİŞMENİN TANIMI 

Örgütsel gelişim ve değişim yönetimi 

Örgütsel gelişimin çeşitli tanımları yapılmıştır, ancak tüm tanımlarda ortak 

olan düşünce “organizasyonun etkinliğini arttırmak için yapılan planlı 

değişiklik” tir. Cummings ve Worley'in tanımına göre örgütsel gelişim, 

organizasyonun etkinliğini arttırmak ve planlı bir şekilde bütün sistemde 

olumlu değişiklik oluşturmak için davranışsal bilim bilgisinin organizasyonun 

stratejileri, yapısı ve süreçlerinde uygulanmasıdır.Örgütsel gelişim 

kavramının daha çok çalışanların mutluluğu ve firma içinde bir uyum 

amacına hizmet ettiği, dolayısıyla İnsan Kaynakları fonksiyonuna daha yakın 

olduğu söylenebilir. Öte yandan, değişim yönetimi ise daha çok firmanın dış 

koşullara uyum sağlaması ve kar ederek başarılı olmasını hedeflemektedir, bu 

yüzden işin strateji boyutu ile ilgilenir. 

(http://www.insankaynaklari.com/cn/Content Body.asp ?Body ID=270  Giriş 

tarihi 12/07/2005) 

 Örgütsel gelişmenin tanımı  

Örgütsel gelişme (örgütsel gelişim), insanlarda  (değer beceri vb.), 

teknolojide (daha basitlik, karmaşıklık vs.) ve yapı ve süreçlerde (ilişki ve 

roller) değişmeyi kolaylaştıran bir yöntem olarak görülebilir. Örgütsel 

gelişim’in amacı ise örgütte görevlerin başarılmasını ve insan ve sosyal 

çevrenin optimizasyonunu gerçekleştirmek olarak ifade edilir. Örgütsel 

gelişim örgütteki sadece insan, sadece teknoloji yada sadece yapı ve 

süreçlerin değil, aksine bunların hepsinin bir bütün olarak değişmesini 

öngörür.Örgütler insan,teknoloji ve yapı ve süreçlerden oluşur. Bu elemanlar 
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örgütün görevlerini başarma ve insanların kendilerini geliştirmeleri için tekno 

-yapısal ve insan-süreçsel sistemlerde etkileşirler. .(BALCI 1995:1) 

Örgüt sürekliliğini sürdürmek istiyorsa çevresinde meydana gelen değişimleri 

önceden sezmek,gerekli önlemleri alarak dış çevresini tehdit ve tehlike 

olmaktan çıkarması gerekmektedir. .( YENİÇERİ 2002 :1) 

 Örgütsel gelişim, çalışanların karar sürecine ve amaç geliştirmeye geniş 

olarak katılımı, ortak amaç ve hedeflere dayalı olarak birey ve grupların kendi 

kendilerini yönetimi, kontrolü ve hiyerarşik düzeyler boyunca, hiyerarşik 

birimler arasında çatışmanın yaratıcı çözümü ile nitelenen bir örgüte doğru 

olan bir gelişmedir.VVarren Benis örgütsel gelişim 'i değişmeye bir yaklaşım; 

karmaşık (kompleks) bir eğitsel strateji olarak tanımlamıştır. Bu strateji yen i 

teknolojilere, pazarlara ve zorluklara ve değişmenin kendisinin baş döndürücü 

hızına uyum yapabilmek için örgütün yapı, değer, tutum ve inançlarını 

değiştirmesini amaçlar. G.Lippit'e göre örgütsel gelişim örgütün etkin olması 

ve böyle kalabilmesi için yeni koşullara uyabilmesi, problemleri çözebilmesi, 

kendi deneyimlerinden öğrenmesi daha büyük bir örgütsel olgunluğa 

ulaşabilmek için ihtiyaç duyulan değişmelere girişilmesi, yaratılması, yüz 

yüze gelinmesi sürecidir.Öte yandan VV.Burke ve Harvey'e göre ise örgütsel 

gelişim planlı bir değişme sürecidir. Örgüt kültürünün sosyal süreçleri-karar 

alma, planlama, iletişim gibi-yoluyla sınanmasından kaçınmadan bu sınamayı 

kurumsallaştırıp yasallaştırmasına doğru bir değişmedir. Örgütsel gelişim 

davranış bilimleri bilgisini kullanarak örgütlere sorunlarını çözmede ve 

değişme sorunlarıyla daha hızla uğraşabilmelerinde yardımcı olabilmek için 

uygulanan yeni bir disiplin olarak algılanabilir.Örgütsel gelişim bir örgütün 

etkililik ve sağlığını geliştirme amacı ile değişmenin kasti, mantıklı 

başlatılması, kurulması, pekiştirilmesi ve yayılması girişimleri bütünüdür. 

Etkililik değişen bir çevrede uygun amaçların geliştirilmesi ve (ulaşılmasını 

gösterir. Sağlık ise örgütteki insan kaynaklarının güdülenmesi, kullanılması 

ve bütünleştirilmesini ifade eder. .(BALCI 1995: 4) 

Örgütlerin sürekliliğini sağlayabilmesine  ,yeni şartlara uyum 

göstermesine,sorunları çözmesine,çeşitli deneylerden yararlanmasına örgütsel 

olgunluğa erişmesine imkan sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan değişimi 
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başlatma yaratma ve karşılama sürecine ise örgütsel yenilenme 

denmektedir.Yenilik yapma örgütün değişiklik ve uyum kabiliyet kapasitesini 

belirlemektedir.( YENİÇERİ 2002 : s17) 

Miles ,örgütün değişim durumunun değerlendirilmesinin hazır olma ve 

kaynaklar olmak üzere iki boyutta yapılabileceğini vurgulamaktadır. Hazır 

olma, çalışanların değişim ihtiyacını hangi ölçüde duyduklarını yada var olan 

statükodan ne derece hoşnutsuz olduklarını tanımlar. Kaynaklar ise, değişim 

sürecini ne derece destekleyebileceğimizi görmemizi sağlar. Eğer yeterince 

kaynağımız yoksa ve örgüt henüz değişime hazır değilse, önemli değişiklikler 

yapma şansımız yoktur. (TÖREMEN 2002 : 187) 

Örgütsel gelişim örgütün bir bütün olarak geliştirilmesine yoğunlaşır ve 

yönetim uygulaması için anlamlı bir sosyal aracıdır.Örgütsel gelişim 

uygulamalı bir davranış bilimi olup örgütün tamamına dönük planlı sistemli 

ve uzun dönemli bir örgütsel kültür uğraşısıdır. .(BALCI 1995: 5) 

Örgütsel gelişim girişiminde asıl olan örgüt kültürünün çalışanları değil, 

aksine çalışanların örgüt kültürünü yönetmesidir. Bundan çıkan sonuç 

örgütsel gelişimde önemli ve temel olanın üst ve astın birlikte oluşturdukları 

iş takımıdır. Örgütsel gelişim'in anahtar ünitesi iş takımıdır. 

Genel örgütsel gelişim yaklaşımları; 

1.Öğretiye ağrılık veren gelişim 

2.Zorlayıcı gelişim 

3.Teknokratik gelişim 

4.Karşılıklı edimsel gelişim 

5.Doğal gelişim 

(ÇELEBİOĞLU 1982:133) 

 

2.2.1 ÖRGÜTSEL GELİŞİMİN ÖNEMİ VE TARİHÇESİ 

 

Örgütsel açıdan değişimin, geleceğe hazır duruma gelme, örgüt üyeleri 

arasında güven ve karşılıklı desteği ve olumlu iletişimi sağlama, sorunlara ve 

tartışmalara çözüm getirme, sinerji yaratma gibi genel amaçları 

vardır.Örgütsel değişme, örgütsel bütünlüğün korunması, örgütün 
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sürekliliğinin sağlanması ve örgütün büyüme ve gelişmesi amaçlarına 

yöneliktir. (TÖREMEN 2002 : 187) 

 

Örgütsel gelişimin bu denli büyüyüp serpilmesinin esası çağa damgasını 

vuran inanılmaz değişmelere bir yanıt olmasındandır. Teknolojik, iletişimsel, 

politik, bilimsel ve kuramsal boyutlardaki devrim niteliğindeki değişmelere 

örgütlerin uyumunda örgütsel gelişim temel yöntemlerden biridir. Bugün 

örgütleri etkileyen beş değişme alanından söz etmek mümkündür. Bunlar:  

l. Bilgi patlaması, 2. hızlı ürün eskimesi, 3. iş gücü yapısının değişmesi, 4. kişisel 

ve toplumsal sorunlara ilginin artması ve 5. İşin giderek uluslararası nitelik 

kazanması. Örgütlerin en önemli sorunlarından birisi hızla diğer kültürlere 

uyum gösterebilecek uyumlu ve açık yaklaşımlar gösterebilmeleridir. 

Araştırmalar bu tür örgütlerin açık sistem olarak yapılanmalarının önemini 

göstermektedir. Ayrıca çağdaş İnsan paradan çok otonomi, kişisel seçim ve 

özgürlük istemektedir. Başarı, tanınma, ve zor işlere istek giderek artmaktadır, 

iletişim patlaması, meslekileşme, örgütte yürütme ve danışma birimleri 

arasındaki ilişkilerin değişmesi, işin niteliğinin değişmesi örgütü değişmeye 

iten faktörler arasındadır. Giderek iş doyumunun üretimdeki etkisi 

önemsenmektedir. Demek ki "makineler değil insanlar üretiyor" görüşü 

hakimiyet kazanmaktadır. Bu gelişmeler üzerine Amerika Birleşik 

Devletlerinde Federal Hükümet sendika-yönetimi ortak yaklaşımlarını örgütsel 

gelişim yolu İle devreye sokmaya başlamıştır. Bu projelerin ortak ilgisi iş 

doyumuna üretimi-üretkenliği sağlayan bir etken olarak bakılmasıdır. Kısaca 

örgütsel gelişim programlan yoluyla iş yaşamı niteliği yükseltilmeye 

çalışılmaktadır. Sendika ve yönetim birlikte çalışarak hem üretimi hem de iş 

yaşamı niteliğini yükseltmeye girişmektedirler.Demek ki örgütsel gelişim 

geçici bir özenti değil, aksine örgütlerin üretimi arttırma, çalışanların iş 

doyumunu sağlama, örgütsel sorunları çözme girişimleri çabasıdır. .(BALCI 

1995: 13) 

Değişme kavram olarak devamlılığın karşıtıdır.Bir başka ifade ile “zamana 

rağmen,aynı kalan bir özellik” manasına gelen devamlılık kavramı bir bakıma 

değişmenin olumsuz anlatımıdır.Değişme önceden planlanmamış olarak,bir 
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örgütün,sistemin yada sürecin uygulana gelen standart usullerle 

yönetilemeyecek biçimde bir durumdan başka bir duruma 

geçmesidir.Değişme olgusu kendi başına bir yön belirlemediği gibi kesin bir 

değer yargısıda ifade etmez. ( YENİÇERİ 2002 : s2) 

Örgütsel gelişim hem örgüt çevresindeki değişmelerin yarattığı isteklerden, 

hem de davranış bilimlerindeki gelişmelerden doğmuştur, örgüt çevresindeki 

hızlı değişmeler örgüt yapısı ve süreçlerinin daha kolay uyum yapar nitelikte 

olmasını gerektirir. Ayrıca sosyal çevrede de önemli değişmeler gözlenmiş, 

insanların ihtiyaç, değer ve yaşam biçimleri değişmiştir. Ayrıca meslekileşme 

ve eğitim düzeylerinde artış, iş değiştirme kolaylığı örgüte bağımlılığı 

azaltmıştır, ilgi örgütten örgütteki personele dönüşmüş, hiyerarşik rollerden 

çok işbirlikçi çalışma biçimi benimsenmiştir. (BALCI 1995: 13)  

Örgütsel gelişimin tarihinin üç farklı kökten geldiği görülmektedir.Bunlar: 

Ulusal laboratuvarlar yetiştirme sistemi. Bu yaklaşım ilkin I946'da Kurt 

Lewin ve ekibinin,Vlassachusetts Teknoloji Enstitüsü (MITJ'ndeki Grup 

Dinamikleri Araştırma Merkezinde, -Connecticut Irklar arası Komisyon ve 

Amerikan Yahudi Kongreleri Toplum ilişkileri arası Komitesince-

görevlendirilmesi ile başladı. Başlangıç olarak toplum liderlerinin yetiştirilmesine 

girişildi. Toplum liderleri T-grupları oluşturdu ve onların kendi davranışlarına 

ilişkin verilere tepki göstermeleri sağlandı. Araştırmacılar bu ilk deneylerden, 

grup etkileşimine ilişkin verilerin beslenmesinin zengin bir öğrenme deneyimi, 

grup kurma sürecinin.''aile durumları için büyük bir öğrenme potansiyeli olduğu 

sonucuna gittiler 

Tarama araştırması ve dönüt sistemi. Kurt levvin'in katıldığı bu OD kökeni, 

Grup Dinamikleri Araştırma Merkezini I945'te oluşturmuştur. Yaklaşım, tutum 

taraması ve verilerin katılanlara beslenmesini içermektedir. 

Sosyo-teknik sistem. Bu sistem Londra 'daki Tavistok insan İlişkileri 

Merkezi'nde geliştirilmiştir. Geleneksel olarak endüstriyel ve öteki üretim 

üniteleri insanlara kapalı teknik sistemlerdir. Tavistok kavramı "açık:toplumsal 

teknik sistem"dir. Bu kavram işin ne teknik ne de insan boyutuna ağırlık 
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vermekte, ancak bu ikisinin karşılıklı ilişkileri etkileşimi üzerinde durmaktadır. 

.(BALCI 1995: 16-17) 

 

2.2.2 ÖRGÜTSEL GELİŞİMİN GEREKLİLİĞİ 

İnsanlar gibi örgütler de ortada iyi yada zorlayıcı bir neden olmadıkça 

değişmeyi istemezler. Örgütleri değişmeye iten nedenler zamana ve zemine 

göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenlerden bazıları şu şekilde 

sıralanabilir; (TÖREMEN 2002 : 190) 

 Çevresel baskılar,  

 Örgütteki iletişim kopukluğu,  

 Örgütsel krizler ve çatışmalar,  

 Örgütsel performansın düşüklüğü,  

 Örgüt kültüründeki değişiklikler  

 Değişen yasa ve düzenlemeler  

 Teknolojik gelişmeler 

 

Örgütsel gelişim örgütteki tüm hastalıkları tedavi edemez. Bir örgütte 

örgütsel gelişim çabalarını gerekli kılan koşullar, diğer bir anlatımla örgütsel 

gelişim çabaları ile geliştirilebilecek örgüt koşulları şöyle sıralanabilir. 

 Bir yönetsel stratejiyi değiştirme ihtiyacı.  

     Örgüt ikliminin hem bireysel ihtiyaçlarla, hem de çevrenin değişme  

ihtiyaçları ile daha tutarlı kılınması.  

     Örgütte kültürel normların değişmesi ihtiyacı.Örgütün kültürünü çevrenin 

taleplerini karşılayacak hale getirilmek İsteniyorsa, bir örgütsel gelişim 

programı gerekli 

olacaktır. 

     Örgütte yapı ve rollerin değişmesi isteniyorsa,Gruplar arası işbirliğinin 

geliştirilmesi gerekiyorsa,iletişim sisteminin geliştirilmesi 

isteniyorsa,Örgütte iletişim tıkanıklıkları giderilmek, iletişimin aşağıdan 

yukarı gidip gelmesi yanında aynı ve çapraz düzeyler arası iletişim kurulmak 
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isteniyorsa 

     Daha iyi planlama ihtiyacı. 

     Örgütte birleşme sorunları ile başetme, 

     İş gücünün güdülenmesini değiştirme ihtiyacı, Özde iş gücündeki 

"psikolojik sahiplenme" koşulunun değişmesi ihtiyacıdır . 

     Örgütün yeni bir çevreye uyum ihtiyacı: Diyelim ki bir örgüt üretime 

dönüklükten araştırmaya dönük bir hale gelmek istiyor, bunun gerektirdiği 

yeni rollere uyum, örgütsel gelişim girişimini gerekli kılar. 

.(BALCI 1995:  5) 
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BÖLÜM  III 

 

3. İŞLETMELERDE TAKIM YÖNETİMİNİN KURAMSAL 

ÇERÇEVESİ 

İşletme, kişi veya kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üretim 

faktörlerini bir araya getirerek mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve 

sonunda maddi veya manevi bir kar elde etmeyi amaçlayan, iktisadi teknik 

ve hukuki birimlerdir.(DİNÇER, FİDAN  1995: 3) 

 

Yalın örgütlenme gereksiz bütün işlem ,aşama ,bölümler ile karmaşıklığa 

sebep olan yapıyı ortadan kaldırıp ,bütün birim ve bölümleri anlamlı ve 

devamlı bir akış düzeni içerisine sokulması ve söz konusu etkinliklerle ilgili 

işgücünün fonksiyonel takımlar biçiminde yeniden organize edilerek sürekli 

gelişme için çaba göstermesiyle örgütlerin gelişebileceğini öngören bir 

anlayıştır.( YENİÇERİ 2002 :218) 

 

Şekil-4 Yalın Organizasyonun Temel Faktörleri 
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Kaynak: ROSS, Daniel, "Beyond the Toyota Production System; The Era of 

Lean Production", Manufacturing Strategy, Chapman Hall, London, 1992, s. 

138. 

 

Takım çalışmasında, tek tek üyelerin performansının basit aritmetik 

toplamından (2+2=4), çok takımın sinerjik ya da sistemsel etki denilen ek 

performansından yararlanarak 2+2=5 eşitliğini sağlamak amaçlanır. Takımda 

hiç kimse mükemmel değildir, önemli olan takımın mükemmel çalışmasıdır. 

Tepe yöneticiler yetkilerini takımlara devretmişlerdir. Çalışanlar üretimi 

durdurma yetkisinden, makina ve ekipmanın yer değişikliği ve hatta üretim 

metodlarının değişikliği yetkilerine sahiptirler. Yetki devri işi yapan kişilere 

işlerini en iyi ve verimli yapabilecekleri değişkenlikleri bulma ve uygulama 

olanağı vererek, ekip ruhunu canlı tutmaktadır. Yalın örgütlenmede yetki gibi 

sorumluluk da takımlara verilmektedir. (ÖZÇELİKEL 1994:  89) 
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3.1 TAKIM YÖNETİMİ KAVRAMI VE TÜRLERİ 

 

Tanımı ve Önemi 

John  R. Katzenback ve Douglas K.Smith takım kavramını şöyle 

tanımlıyor"Ortak amaca ve ortak performans hedeflerine kilitlenmiş ve 

kendilerinin sorumlu olduğu şey konusunda ortak bir yaklaşımları olan 

birbirlerini tamamlayan özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu küçük grup”. 

(STRAUB 2002: 9)Takım, işletmenin stratejik niyetini gerçekleştirmek 

amacıyla , çalışmalarında birbirine bağlı ve eşgüdümlü olarak performans 

gösteren ve ortak iş başarımları elde etme yolunda sorunlara müşterek 

çözümler getiren, iki veya daha fazla iş görenin oluşturduğu faaliyet birimi 

şeklinde tanımlanmaktadır. (YILMAZ 1999 : 29)Gruplar sorunları daha iyi  

tanımlayabilir ve daha yaratıcı çözümler bulabilirler.Gruplar moral ve 

motivasyon açısından da iyidir.İnsanlar genelde başkalarından kopuk, izole 

olmuş bir şekilde çalışmaktan hoşlanmazlar.(STRAUB 2002 :11)Takım 

çalışması bir şirkette yapılan eleman azaltma kararının da doğal ve mantıklı 

yan etkilerinden biridir.Elde kalan daha az sayıda orta seviye yönetici ile daha 

çok iş çıkarma ihtiyacı, şirketlere takım çalışmasına yönelmekten başka çare 

bırakmamıştır.(STRAUB 2002 :11)Şu sıralar bir zamanlar orta kademe 

yöneticiler tarafından yürütülen görevlerle ilgili kararların verilmesi ve ortak 

çalışmalar yapılması,işlerin daha çok yöneticilik vasfı olmayan elemanlar 

tarafından gerçekleşmesini ortaya çıkarıştır.(STRAUB 2002:11) 

 

Takım, ortak bir amaç, hedef ve yaklaşımları benimsemiş belli bir süreci ve 

sürecin bir kısmında sorumlu olmak üzere yetkilenmiş (karar verme, 

planlama, uygulamaya alma, kaynak kullanımı) ve gerekli bilgi beceri ile 

donatılmış grup olarak tanımlayabiliriz (YEDİEVLİ 1997:29).Takım 

çalışmasının toplam kaliteye ulaşmada bir amaç olarak değil bir araç olarak 

görmek gerekir. 

Bir örgütte takımların oluşturulması, takımları oluşturan bireyleri olumlu 

etkiler.Örgütün kimliğini ve iklimini de değiştirir.Takımlar meydana 
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getirildiğinde, örgütleme, yürütme ve denetim faaliyetlerini de devralmakta 

ve bu faaliyetleri uygulayan takım üyelerini de bir ekip ruhuna 

kavuşmaktadırlar.Takım üyelerinin aidiyet duyguları artmakta ve 

verimlilikleri en üst düzeye ulaşmaktadır.Bunun  yanı sıra takımın başarısı ile 

kendi gayreti arasında bağ kuran takım üyesi  bilgisel, duygusal ve 

davranışsal  boyutları ile olumlu bir süreç içine girmekte ve herhangi bir 

dışsal ödüle gerek duymaksızın iş doyumu sağlamaktadırlar. Takım çalışması, 

duygusal gereksinimleri desteklediği gibi, iş görenlerin sosyalleşmelerine de 

yardımcı olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.Takım süreciyle ilgili ölçütler 

Kaynak: (KEÇECİOĞLU T. ,”Örgüt teorisinde yenilikler”, S: 8 ,Beta 

yayınları , İstanbul , 1998) 

Takım süreci ile artan bilgilenme süreçlere yakınlık ve tecrübe artışına 

önderlik eder.Tecrübe artışı üyeler arasında artan iletişimle fırsatlar 

yaratır.Yukarıdaki ölçütler arasındaki tekrarlamalı ilişkiler örgütlerin 

Koşullarla benzerlik 

ve sorunlara duyarlılık 

Çalışma süreçleriyle 

benzerlik ve tecrübe 

Samimi ve dürüst 

iletişim 

Süreçteki kişisel 

bilgiler 
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öğrenme yeteneklerini ve süreç takımlarının kalitesine olumlu destekleyici 

etkiye sahiptir. (KEÇECİOĞLU 1998: 8) 

 

 

Takım çalışması her tür çalışma ortamında verimi artırmakta  ve çalışanların 

güçlü bir tatmin duygusu yaşamalarını sağlamaktadır.(STRAUB 

2002:17)İşletmelerde takım temelli bir örgüt modelinin uygulanması hem 

örgütsel etkililiğin sağlanması, hem de motivasyon açısından beklenen 

performans düzeyinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.(BAŞARAN 1992: 

175)Takım  çalışması  insanların gücünü ve  yaratıcılığını açığa çıkarmakta , 

sinerjiyi artırmakta ve çalışanların sosyal ihtiyaçlarını gidermektedir. 

(STRAUB 2002:13)İşçilerin kendi yaptıkları işler hakkında sahip olduğu 

bilgiler ,topyekün verimlilik ,kalite ve performansı iyileştirmenin hareket 

noktasıdır.(DRUCKER 1992:117)Grup üyeleri birbirleri ile kaynaşınca 

gelişen bir dostluk,amaç ve birlik duygusunu paylaşırlar.Başarı duygusunun 

ve kişisel tatmin  hissinin keyfine varırlar.(STRAUB 2002:11)Bireylerin tek 

tek motive edilmesindeki güçlükler hesaba katıldığında takım odaklı 

motivasyon tekniklerinin etkin ve düşük maliyetli teknikler olduğu 

görülecektir. Bu açıdan yöneticiler yönetim sinerjisinden optimal biçimde 

faydalanmak ve iş görenlerinin kapasitesinden en üst seviyede avantajlar elde 

etmek istiyorlarsa  örgütün toplam üretimi ile takımların kritik yeteneklerini 

artıran bir motivasyon modelini kesinlikle göz ardı etmemelidirler. (YILMAZ 

1999 :32-33) 
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Şekil 6.Örgütsel yenilikler arasındaki ilişkiler 

Kaynak: (KEÇECİOĞLU T. ,”Örgüt teorisinde yenilikler”, S: 15 ,Beta 

yayınları , İstanbul , 1998) 

 

 

Hiçbir şirket, elemanlarının becerilerini yenilemek, ürün portföyünü yeniden  

şekillendirmek,  prosesleri   yeniden tasarımlamak  ve kaynaklarını  yeniden 

yönlendirmek  görevlerinden   kaçınamaz. Örgütsel dönüşüm  her işletme için   

bir zorunluluktur. ( HAMEL 1996: 34 ) Bugün artık biliyoruz ki işi fiilen   

yapan insanlar, o konuda  herkesten daha çok şey bilmektedirler. Belki bu  

bilgileri yorumlamasını bilemezler. Ama neyin işe yarayıp neyin  

yaramadığını bilirler. Ve biz de 40 yıldan  beri  öğrenmiş bulunuyoruz ki bir 

işi  ve  görevi daha iyileştirmek o işi yapan  insanlardan başlar. Onlara " 

Sizden ne öğrenebiliriz ? Bu  iş hakkında bize neler söyleyebilirsiniz ? Ne 

gibi enformasyona ihtiyacınız var ? " diye sormak gerekir. İşçilerin kendi 

işlerinin verimiyle ilgili sorumluluğu olması  ve kendi işlerini kontrol 

edebilmesi şarttır.(DRUCKER 1994: 133-134 ). 
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Tablo3 .Örgütsel yeniliklerin özellikleri 

Kaynak: (KEÇECİOĞLU T. ,”Örgüt teorisinde yenilikler”, S: 14 ,Beta 

yayınları , İstanbul , 1998) 

 

 

 

 

 

Türleri 

İyileştirme takımları: 

Bu tip takımlara en güzel örnek kalite çemberleridir. . Bilindiği gibi çember 

çalışmaları bir iş takımı olarak 8 ile 10 çalışandan veya ustabaşından 

oluşmakta ve belirli bir sorumlulukla düzenli olarak toplanarak kalite 

sorunlarını , sorunların nedenlerini ve çözümleri konusunda düzenleyici 

çalışmalar yapmaktadırlar. 

Otonom çalışma takımları: 

Kendi kendini yöneten takımlar örgütlerin daha esnek yapıda olmaları ,karar 

vermede alt seviyedekilere olanak sağlamaları,çalışanların zihinsel ve 
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yaratıcılık kapasitelerinden tamamen yararlanma konusundaki istemlerine 

yanıt verir.Bu tür takımlar kendiliğinden çalıştıkları işler konusunda 

sorumluluk üstlenirler,kendi performanslarını izlerler,sorun çözmede ihtiyaç 

duydukları performans stratejilerini belirler ve değişen koşullara uyum 

sağlarlar. (KEÇECİOĞLU 1998:24) 

 Diğer bir deyimle yapılan iş üzerinde ortak bir kontrol , iş tanımları , çalışma 

araları , ortak denetleme prosedürleri gibi konularda karar alabilmektedirler. 

Tümüyle kendini yöneten takımlar kendi üyelerini seçebilmekte hatta her üye 

bir diğerinin başarısını değerlendirebilmektedir. Bunun sonucunda danışman  

sayısı azalıp hatta giderek ortadan kalkabilmektedir. 

Kendi kendini yöneten takımların faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

 Verimliliği artırır. 

 Üretim kalitesini artırır 

 Daha büyük üretim esnekliği sağlar. 

 Teknolojik değişimlere daha hızlı cevap verir 

 Daha az görev sınıflandırması vardır. 

 Daha az yönetim seviyesi vardır. 

 Daha az çalışma devamsızlığı yapılır. 

 Düşük bir iş devir hızı yaşanır. 

 İşe karşı tutumlar iyileşir. 

(KEÇECİOĞLU 1998:28) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tepe 

yöneticisi 

Orta kademe 

yönetici 

denetleme 

Tepe 

yöneticisi 

Orta kademe 

yönetici 

denetleyici takım 
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- İş planlaması ve zamanlaması 

- Çalışma görevlerinin dağıtılması 

- Çalışanların eğitimi 

- Performans değerleme 

- Kalite kontrol 

 

Şekil 7.Geleneksel yönetimden kendi kendini yöneten takımlara geçiş 

Kaynak: (KEÇECİOĞLU T. ,”Örgüt teorisinde yenilikler”, S: 28 ,Beta 

yayınları , İstanbul , 1998) 

 

Fonksiyonel  işlevli takımlar: 

Çağımızda birçok işletme belirli bir projeyi tamamlamak için farklı 

bölümlerden gelen , ancak aynı hiyerarşik kademede olan insanları bir araya 

getirerek , karşılıklı fonksiyonel takımlar veya gruplar oluştururlar. Örneğin 

Boeing gibi dünyanın en büyük uçak şirketlerinden biri de pazarlama , 

mühendislik , finans , üretim gibi departmanlarında bu tür takımlara yer 

vermektedir Böylece her departman bir diğerinin ne yaptığından haberli 

olmaktadır. Bunun sonucunda daha koordineli hale gelen teknik elemanlar 

daha kaliteli bir üretim ve daha iyi bir dağıtım biçimi ortaya 

koyabilmektedirler. 

Belirli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan komiteler de karşılıklı 

fonksiyonel takımlara örnek oluştururlar. Çünkü bilindiği gibi komiteler de 

farklı departmanlarda çalışan insanların bir araya gelerek oluşturdukları bir 

takım çalışmasıdır. 

İş birimleri 

Takım 

lider 

Kendi kendini yöneten takımlar 
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Şekil 8:İş grupları ile iş takımlarının karşılaştırılması 

Kaynak:(http://www.danismend.com/konular/insankaynaklari/TAKIMLAR.h

tm  Giriş Tarihi:20/05/2005) 

3.2 İŞLETMELERDE TAKIMLARIN OLUŞUM SÜRECİ 

Her şeyden önce ilk yapılacak şey ihtiyaçların neler olduğunu kestirebilmek 

ve belirgin sorun alanlarını belirlemektir. Daha sonra uygun müdahale 

teknikleri ile bunları düzeltmek gereği vardır. Bu kestirim ve 

değerlendirmelerden sonra yapılacak iş, iyi bir planlama ve bir gelişim 

programı önermektir. Daha sonra takım ile ilgili çeşitli çalışmalar ile üyeler 

arasındaki destek ve dayanışma ortamı sağlanır. Böylece üyeler program 

içinde kendilerini daha rahat hissetmeye başlarlar. Bazen de çeşitli 

kolaylaştırıcı (facililator) kişiler kullanılarak, bu kişilerin diğer takım 

üyelerinden aldıkları geri bildirimler ile uygun bir gelişme sağlanmaya 

çalışılır.En ideal bir biçimde takımın oluşması için grup üyelerinin kendi 

istekleriyle bir araya gelmeleri, ilgilerini ve fikirlerini paylaşmaları ve kendi 

sorunlarını çözmek için gayret göstermeleri gerekir. Ancak, bu her zaman bu 

şekilde olmamaktadır. Grup üyeleri için bir atkım şeyler ters gitmeye 
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başlayınca, işler yapılamayınca grup üyeleri dışarıdan bir yardım aramaya 

başlarlar. Bazen dışarıdan bir kişinin bir katalizör olarak duruma müdahalesi 

sorunlara etkin çözümler getirebilir. Bu aklımıza şu soruyu getirmektedir. O 

halde takım oluşturma işini kim üstlenecektir? Takım üyeleri mi? Takım 

liderleri mi? Şirkette personelle ile ilgili uzman mı? Yoksa şirket dışından 

kolaylaştırıcı bir kişi mi?  

(http://www.danismend.com/konular/insankaynaklari/TAKIMLAR.htm  Giriş 

Tarihi:20/05/2005) 

Takım kurma aracıları 

Örgütteki çeşitli takımların etkililiğinin geliştirilmesi Örgütsel gelişim 

uzmanının en önemli işlevleri arasındadır. Bu amaçla kimi aracılar aile 

gruplarına (bir üst ve birkaç asttan ibaret sürekli grup), kimileri de geçici özel 

işlerin gerektirdiği takımlara, proje gruplarına vs. yönetilir. Bu aracılar aşağıdaki 

amaçlara ulaşmak üzere uygulanır. (BALCI 1995:  82) 

1.Takımın amaçlarının geliştirilmesi ve öncelik sırasına konulması 

2. Takım üyelerinin rol beklentilerinin ve sorumluluklarının açıklığa 

kavuşturulması 

3. Üst-ast ya da aynı düzeydekiler arası ilişkilerin geliştirilmesi 

4. Problem çözme, karar alma, kaynak kullanımı ya da planlama 

etkinliklerinin kullanımında etkililik 

5. Çatışmanın azaltılması 

6. Örgüt ikliminin geliştirilmesi 

7. Takımın özelliğinin, örgütün toplam fonksiyonu içindeki rolünün daha iyi 

anlaşılması, 8. örgütte diğer iş grupları ile çalışma yeteneğinin geliştirilmesi  

9. Grup: üyeleri arasında karşılıklı destek duygusunun geliştirilmesi.  

 

Takım Geliştirme koşulları 

Takım geliştirme olabilmesi için (BALCI 1995:  85) 

1.Üyelerin birlikte çalışmalarını sağlayıcı bir sebep olmalıdır. 

2.Takımda iş yapılırken üyeler birbirlerinin deneyim ve bağlılıklarına ihtiyaç 

duymalıdır. 
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3.Üyeler tek başına çalışmak yerine birlikte çalışmanın daha etkili olacağına 

inanmalıdır. 

4.Takım kurmanın amacı takım liderince sahiplenmeli üyelerce anlaşılmalı ve 

kabul edilmelidir. 

 

Etkili takımın özellikleri 

Etkili bir takımın özelliklerini şu noktalarda toplamak mümkündür:  

1.Karşılıklı anlama ve anlaşma, 

2. Açık iletişim,  

3. Karşılıklı güven 

4. Karşılıklı destek 

5.Kişiler arası farkların etkili yönetimi,  

6.Liderlik 

(BALCI 1995:  86) 

Takımda yer alan herkesin ortak değerleri amaçları ve misyonları 

olmalıdır.Bunlar olmadığında çatışan beklentiler takımın etkinliğini 

azaltır.Aşağıdaki takımın yapılandırılmasındaki genel adımlar 

belirtilmektedir.(KEÇECİOĞLU 2005: 15-16) 

 Takım içinden veya dışından bir kimsenin ortaya çıkabilecek sorunların 

veya fırsatların farkına varması 

 Takım üyelerinin birlikte çalışarak sorunlara ilişkin bilgilerin bir araya 

getirilmesi 

 Takım üyelerinin beraber çalışarak faaliyet planlarını oluşturmaları 

 Takım üyelerinin beraber çalışarak gelişmeleri gözlemlemesi sonuçları 

elde etmesi ilerleyen faaliyetlerde kullanması 

 Takım üyelerinin beraber çalışarak gerekli duyulduğu taktirde mümkün 

olduğu kadar bu faaliyetleri tekrar etmesi. 
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Şekil-9 Takım Oluşturma Basamakları 

 

3.2.1 KURULUŞ AŞAMASI  

Bu evre takım üyelerinin tanışma evresidir.Takım üyeleri birbirlerinin 

karakterlerini tanımaya çalışırlar.Takım hedefleri henüz netleşmemiş olup 

ilişkiler ve sorumluluklar da henüz belli değildir.Bu başlangıç evresinde 

“benden beklenen şey nedir?”,Kabul gören davranış şekli nelerdir?”,”Takıma 

uyum sağlayabilecek miyim ?” gibi soruların cevapları aranır.Kuruluş 

aşamasında takım lideri üyelere birbirlerini tanımak için zaman tanır ve 

üyelerin informal tartışmalara girmelerine izin verir. 

(EREN 2001: 464)   

 

3.2.2 KARIŞIKLIK VE KARMAŞA AŞAMASI. 

Bu dönem adaptasyon döneminin sancılı bir parçasıdır.Takım üyeleri 

tartışarak uzlaşma noktası ararlar ve sonunda yapacakları görevler konusunda 

anlaşırlar. Bu aşama boyunca lider her takım üyesini  ortak amacı 

gerçekleştirmek üzere yapılan faaliyetlerde aktif rol oynamaya teşvik etmeli, 

üyeler çeşitli fikirler ileri sürmeli, birbirleriyle tartışmalı, takımın görevleri ve 
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hedefleri konusundaki yanlış algılamaları ve belirsizlikleri çözmeye 

çalışmalıdırlar. 

 

Bu evre boyunca takım üyelerinin kişilikleri ön plana çıkar. Kişiler 

kendilerinden beklenenler ve takım içindeki rolleri konusunda daha 

bilinçlidirler. Bu evrenin en önemli özelliği çatışma ve anlaşmazlıklardır. 

Üyeler takımın görevlerini farklı şekillerde algılayabilirler. Ortak çıkarları 

bulunan alt gruplar arasında koordinasyon kurulabilir ya da bu alt gruplar 

arasında takımın genel kuralları ve bunlara nasıl ulaşılacağı konusunda 

çatışmalar olabilir. Takım elemanları arasında bir birlik bulunmayabilir. 

Takımlar bu evreyi başarıyla atlatamazlarsa yüksek bir başarı seviyesini 

yakalamayabilirler veya dağılabilirler. Karmaşa devresi boyunca, grup lideri 

her elemanı amacı gerçekleştirmek üzere yapılan faaliyetlerde aktif rol 

oynamaya teşvik etmeli, üyeler çeşitli fikirler ileri sürmeli, birbirleriyle 

tartışmalı, takımın görevleri ve hedefleri konusundaki yanlış algılamaları ve 

belirsizlikleri çözmeye çalışmalıdırlar. (https://www.insankaynaklari.com/cn/ 

ContentPrint.asp?BodyID=574  Giriş Tarihi 14/03/2005 ) 

 

 

 

 

 

3.2.3 ŞEKİLLENME AŞAMASI 

Bu aşamada takım üyeleri çatışmaları çözüme ulaştırır.Liderin kim olduğu ve 

takım üyelerinin rolleri hakkında fikir birliği oluşur.Takım ruhu gelişerek 

takımda birlik ve uyum hakim olur.Normlar yada standartlar iletişim ve 

güvenin doğması konusunda anahtar kavramdır.Takım üyelerinin arasındaki 

ilişkilerde çıkan sorunların çözümünde de önemli rolleri vardır.Takımlar 

uyum ve verimlilik sağlamak için bazı standartlar belirlemek zorundadır. 

(STRAUB 2002:32) 

 

3.2.4 BAŞARIYA ULAŞMA ÇALIŞMALARI 
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Başarma devresi boyunca en çok üzerinde durulan konu, sorunların çözümü 

ve takımdan beklenen görevlerin yerine getirilmesidir. Amacın 

gerçekleşmesini sağlayacak bütün sorunlar tek tek ele alınmalı ve çözüme 

ulaştırılmalıdır. Elemanlar birbirleriyle iletişim halinde bulunmalı ve amaca 

ulaşmayı kolaylaştırıcı tartışmalar yapmalıdırlar. Bu evre boyunca liderin 

görevi takımdan yüksek bir verim elde etmeye çalışmak olmalıdır. 

 

3.2.5 DAĞILMA AŞAMASI 

Rolleriyle ilgili olarak bazı takımlar hiçbir zaman durmaz veya 

ertelenemezler.Aksiyon takımları ise hedeflerine ulaşıp görevlerini 

tamamladıktan  sonra dağılırlar.Zira bu aşamada görevin başarıyla 

tamamlandığı ilan edilmelidir. 

 

       3.3 İŞLETMELERDE İDEAL TAKIMIN NİTELİKLERİ,DOĞRU 

TAKIM KURMA VE YÖNLENDİRME 

 

Takımın süreç dinamiklerinin yönetilmesi 

Yüksek performanslı takımları karakterize eden sinerjiyi yaratmak ;insanları 

beraber çalışmayı,enerjilerini görevle ilgili amaçların başarılmasına 

yöneltmeye teşvik etmek ve muhtemelen çatışma rekabet ve yıkıcı davranışı 

yönetmek için zamanının büyük bir kısmı harcanabilir. 

Sağlıklı çatışma,Yıkıcı rekabet 

Takım içinde işbirliğinin, öteki gruplarla ise akılcı rekabetin teşvik edilmesi 

gerekir.Görev ağırlıklı bir grup süreç faktörlerini küçümseyerek ya da ihmal 

ederek kendi misyonu üzerine yoğunlaşır.Üyeler ödül ve itibar için birbirleri 

ile yarışırlar.Bu durum görevle ilgili faaliyetleri engelleyen ,dahası grup 

üyelerini hayal kırıklığına uğratan öfke gücenme ve moral bozukluğu 

doğurur. 

Süreç ağırlıklı takım ise sağlıklı çatışmayı bastırarak ve anlaşmazlıkları 

çözmek yerine üstlerini örterek kişiler arası ilişkilere vurgu yapar.Takım 

amaçlarını gerçekleştirmede zorluklarla karşılaşılır.Görev yönelimli grup 

üyeleri hayal kırıklığına uğrayıp gücenebilirler. 
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İşlev bozucu Görev ve süreç davranışları. 

Görev yönelimli bazı davranışlar amaçların gerçekleşmesine yardımcı 

olmaktan çok engeller çıkarırlar. 

  

     

Tablo  4         işlev bozucu görev davranışları 

davranış tasvir 

Tepeden bakma 
Başka insanların düşüncelerini önemsiz 

görme 

Bit yeniği arama 
Problemin bütünle ilişkisine değil ufak 

tefek yanlarına bakma 

Bölümlere ayırma Düşünceleri bütünleştirmeme                           

Kaçınma Greçekleri ve uygun fikirleri önemsememe 

At gözlükleri takma 
Takımın durumunu ya da yerinde 

saymasını küçümseme 

Lobicilik Kişisel / özel çıkarlarını öne çıkarma 

Engelleme 
Olup biteni anlamayarak karışıklık 

yaratma 

Ortalığı bulandırma Başkalrının kafasını karıştırma  

Dayılanma 
Başka insanların düşüncelerini dikkate 

almama 

Ezip geçme 
Başka bakış açılarına aldırmadan 

görüşleri bir kenara itme 

Kullanma 
Diğerlerinden yardım isteme ama kimseye 

yardım etmeme 

Sipere yatma Düşünce ve duyguları gizleme 

Kenarda durma Düşünceleri taklit etme yada kullanma 

 

 

Takım çalışmasını özendirmek 

İnsanlar amaca yöneliktir,hiç kimse nedensiz bir şey yapmaz.Bir takım üyesi 

rahatsızlık duyar yada ihtiyacının karşılanmadığını düşünürse,bu kişi 
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rahatsızlığını azaltmak veya gidermek için daha fazla gayretle çalışacaktır.İşte 

bu motivasyondur. 

Maslow a göre motivasyon ihtiyaç teorisine dayanır ve içeriden gelir.Murray 

a göre ise motivasyon dışarıdan alınır.İnsanlar çabalarının karşılığına ne 

kadar çok değer biçerse ellerinden geleni yapma ihtimali o denli yüksek 

olacaktır. Takım lideri takımın amaçlarının belirlenmesinde, bu amaçların 

gerçekleştirilebilmesi için verimli yolların  bulunmasında takıma yardımcı 

olmalıdır. (WEISS  H.D 1993:  58-66) 

 

Takım çalışmasında etkililiği azaltan durumlar 

Takım çalışmasına yeni başlayan liderler rahat yapılanmış bir grubu 

mantıklı çalışan işlevsel bir takıma dönüştürmek konusunda korkuya 

kapılabilirler.Çalışanlar birçok nedene  bağlı olarak takım çalışmasını 

bağırlarına basmaya hazır olmayabilirler.Bu nedenler; (STRAUB 2002: 32) 

 

 Edinmiş oldukları geleneksel tutumdan vazgeçmek istemeyiş;Bildik 

yöntemler ve eski alışkanlıklar insanlara rahatlık verir.Bunlar 

insanlara tahmin edilebilir sıcak ve yumuşak gelirler.Bu durumda 

Takım çalışması şirket kültürü açısından tam bir şok yaratır. 

 

 İnkar;İnsanlar geliştirmek ve şirkete kazandırmak için uğraştıkları ve 

belki de eskiden çok iyi olan çalışma yöntemlerinin,bugünün iş 

dünyası için artık geçerli olmadığını kabul etmekte zorlanırlar. 

 İşteki sınırlı ilerlemeler;Takım çalışmasında terfi etme olanakları 

sınırlıdır 

 Takım çalışmasının bireysel başarı, ün yada ödüllerin önüne geçmesi 

 “Ben düşünmek için,sen çalışmak için para alıyorsun .“ tarzındaki eski 

ekole mensup olan müdürler. 

 Patentli işletme bilgilerini elemanları ile paylaşmayı istemeyen tepe 

yöneticiler. 
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 Geleneksel işlerdeki yapı ve sınırları tercih eden işçiler;Takım 

çalışması yeni yapılanmaları ve insan ilişkilerinde yeni trendleri 

öğrenmelerini gerektirir. 

 

Takım çalışmasının etkililiğini azaltan faktörleri teşhis edebilmek için 

anketler kullanılabilir.Bu faktörler ; Belli ve açık hedefin olmayışı ,güven 

ve takviyenin eksikliği,kötü çalışma koşulları vb. olarak 

tanımlanabilir.Anket sonuçlarında şu sorulara cevap aranmalıdır. 

(ÇETİN1998:58) 

 

 Kararlar bize dayatılıyor mu ? 

 İnsanlar düşüncelerini  belirtmek için teşvik edilmiyorlar mı? 

 İşler kötüye gitmeye başladığında herkes kendi başııın çaresine 

düşüncesi var mıdır? 

 İletişimin gelişmesi gerekiyor mu? 

 Kararlar yanlış aşamalarda alınıyor mu ? 

 Kararlar yanlış aşamada alınıyor mu? 

 Yöneticilerin bazıları gruba dürüst değil mi? 

 Toplantıların içeriği ve gerekliliği az çok sorgulanıyor mu ? 

 Yetersiz gelişme fırsatları yaratılmalı mı? 

 Diğer departmanlarla sürekli çalıma içinde miyiz? 

İdeal bir takımın özellikleri 

John Katzenbach ve Douglas Smıth e göre etkili takımın özellikleri 

 Amaç belirleme(belirlenmiş ve kabul edilmiş bir görev hedef veya 

faaliyet planı) 

 Resmi olmayan(doğal ve rahat) 

 Katılım(pek çok tartışmaya ve herkesin katılması teşvik edilir.) 

 Dinleme(Üyeler;soru sorma ,özetleme ve açıklama gibi etkili dinleme 

teknikleri kullanırlar) 

 Seviyeli uyuşmazlık(Takım rahatça tartışabilir,çalışmaktan 

kaçınmazlar) 
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 Fikir birliği ile karar verme(tartışmalar vasıtası anlaşmak) 

 Açık iletişim(Düşünceler açıklanır,gündem gizlenmez) 

 Açık roller ve iş bölümü(Açık beklentiler ortaya konur ve bölüm 

olarak çalışılır) 

 Liderliğin paylaşımı(Resmi bir lider varken herkes etkili lider 

davranışlarını paylaşır) 

 Dış ilişkiler(takım dış ilişkilere,dış kaynaklara ve dış saygınlığa önem 

verir.) 

 Tarz farklılıkları(takım grup işleyişi ve yetenekleri hakkında geniş 

bilgiye sahiptir.) 

 Kendini sorgulamak (takım periyodik olarak ne kadar iyi çalıştığını 

sorgulamak için işi durdurur.) 

Yüksek performans takımlar etki takımlardan daha üst 

düzeydedir.Katzenbach ve Smıth kişilerin birbirine karşı güçlü tutumları ; 

diğerlerinin gelişimleri ve başkalarına karşı tutumları yüksek performanslı 

takımları,etkili takımlardan ayırır. (ÇETİN 1998:42)  

 

 

 

Doğru Takımı kurma ve yönlendirme,başarılı takımların 

oluşturulmasında ki  önemli noktalar 

Bugün Amerika’nın 100 büyük şirketinde etkili takım çalışmaları bu 

şirketlerin bir genel karakteristiği olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu tür 

çalışmalar birbirinden farklı alanlarca çalışan grupların bir arada çalışmasına 

ve bir şeyler üretmesine katkıda bulunmaktadır. Böylece bazen departmanlar 

bazen de organizasyonlar birbirleri ile ilgi değişiminde bulunmakta , yeni 

fikirler üretip , sorunlarını çözme olanağı bulmakta ve karmaşık projeleri 

koordine etmektedirler. Bu da onların yaratıcılığını ve etkinliğini 

arttırmaktadır. Ancak bu tür grupları yönetmek bir piknik düzenlemek gibi 

kolay bir iş değildir. Dünyanın birçok yerinde bu tür çalışmaları benimsemiş 

şirketlerde bile çeşitli sorunlar çıkabilmektedir. Çünkü farklı anlayışları , 
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eğitimleri , çalışma prensipleri olan insanları bir araya getirerek onlardan bir 

şeyler ortaya çıkarmalarını beklemekteyiz. Bu grupları oluşturmanın 

başlangıç aşamaları çok zaman alıcı ve sorunsal olabilmektedir. Bireyler 

birbirleri arasındaki farklılıkları keşfedip , zıt yönlerini öğreninceye kadar ve 

bunları telafi edinceye kadar geçen süre bazen beklenilenden uzun 

olabilmektedir. İnsanların birbirlerine güven duymalarını sağlamak, özellikle 

farklı alt yapıdaki farklı tecrübe ve bakış açıları olan insanlar için zaman alıcı 

olabilmektedir. Hatta çalışanlar birbirinden korkup birlikte çalışmaya 

yanaşmamaktadırlar (ÖZKALP 1997:  431 ). 

 

Takım çalışması öncesinde tespit edilmesi gereken önemli noktalar: 

 Takımın genel olarak anlama düzeyini belirlemek, 

 Takımın iletişim sürecini gözden geçirmek, 

      ve alıştırma sırasında takımın yanıldığı noktaları saptamak olarak 

tanımlanabilir. 

 

Takımlar  sürekli bir çalışma iyileştirme içerisinde bulunurlar.İşletme için 

uygun olmayan  durumları düzeltmeye çalışırlar.Takım çalışmalarında  esas 

olan katılımcılıktır. 
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-Resmi yapı 

-Çevre 

-Kültür 
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sistemleri 

Takım çeşitleri 

-Resmi 

-Kendi kendini    

yöneten 
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Takımın işleyişi 
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-Tutarlılık 

-Normlar 

-Kararlılık 

Takım çalışmasının verimi 

-Üretimsel verimlilik 

-Kişisel tatmin 
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 Şekil 10.Takım çalışmasının verimlilik modeli 

Kaynak: ÇETİN M . ”Takım çalışması  “,s:43 ,Alfa  yayınları ,İstanbul ,1998 

 

 

 

3.4  İŞLETMELERDE TAKIM ÇALIŞMASINDA LİDERİN ÖNEMİ,  

ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ  

  

3.4.1 Liderin önemi ve özellikleri 

  

Bir yönetim süreci olarak liderlik,çalışanları etkileyerek onların 

çabalarının,örgütsel amaçları gerçekleştirmek amacına 

yöneltilmesidir.Liderlik ve yöneticilik işlevsel açıdan farklı iki boyuta 

sahiptir.Liderin temel işlevi,işletmenin(örgütün) temel misyonunu veya temel 

amacını belirlemek   ve bunu sağlayabilmek için stratejiler 

yaratmaktır.yöneticinin temel işlevi ise liderin yarattıklarını uygulayarak arzu 

edilen sonuçlara varmaktır. 

      (ÜLGEN,MİRZE 2004:  373 ) 

Lider, görüşünü gerçekleştiren kişidir. Görüşünü sadece kendi gayretleri ile 

değil, başkalarınkini de buna ekleyerek gerçekleştirir. Lider olduğunu 

düşünen, ancak hiç kimsenin kendisini izlemediği bir kişi, sadece yürüyüş 

yapıyor demektir. (DORNAN 1995: 74) 

Liderlik, etkidir. Gerçek lider, diğerlerinin kendisini izlemeleri yönünde 

etkileyebilen kişidir. Onsuz da birleşip harekete geçmelerini sağlayabilir. 

Etrafındaki kişileri kendi görüşünün, hedeflerinin ve başarılarının yönünde 

zorlamadan yüreklendirir. Ve onlara başarmaları için güç verir.Liderlik, 

insanın karakteri ve görüşü ile kişi olarak kim olduğunun temeli ile başlar. En 

iyi liderler sürekli büyüyen, esneyen ve öğrenenlerdir. Liderliğin bedelini 

ödemeye hazırdırlar. Kendilerini daha iyiye götürebilmek, görüşlerinin 



  56 

 

genişletebilmek,yeteneklerinin artırabilmek, güçlerine erişebilmek için 

gereken fedakarlıkları yapmaya hazırdırlar. Çabaları ile,başkalarının özendiği 

kişiler haline gelirler. 

 

Liderliği ortaya çıkaran üç öğe vardır. Bunlar: 

- Yapacak işlere rehberlik, 

- Çalışanlara eşgüdüm sağlamak, 

- Belirlenen amaçlar için enerji toplama, 

 

liderliğin ödevleridir. 

(KARLOF 1996: 121) 

 

Yöneticilik ile liderlik arasında derin farklar vardır. (AYTÜRK 1999: 4) Her 

ikisi de önemlidir. Yöneticilik, uygulamaya koymak, işleri yürütmek, yönetim 

ve sorumluluğu üstlenmek anlamına gelir. Liderlik ise etkilemek, tutulacak 

yolu ve yönü seçmek, davranışları ve görüşleri yönlendirmektir. Aradaki fark 

çok önemlidir. Yöneticiler işleri doğru yaparlar, liderler ise doğru işleri 

yaparlar. Bu farklar, bir yandan gelecek perspektiflerini ve kararlarını 

gerektiren görev ayrımında ortaya çıkarken, öte yanda da günlük işlerin doğru 

yapılması verimlilikle belirginleşir.Yöneticilik ve liderlik arasındaki temel 

fark buradadır. Bir yönetici, bir yapılanmanın ancak fiziksel kaynaklarından 

yararlanır, yani bir işin, zamanında ve verimli olarak yapılmasını sağlar. 

(NEUBEISER 1996:67) 

Liderlik Özellikleri: 

 Bir bakışta durumu kavrama yeteneği 

 Manevi cesaret 

 Maddi cesaret 

 Risk yükleme kapasitesi 

 Maceracı eğilim 

 Yaratıcılık (yaratma ve temsil etme) 

 Beklenmeyen olaylara göğüs germe kapasitesi 
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 Yenilikleri uygulama yeteneği 

 Soğukkanlılık 

 Düşünceleri pratiğe geçirme becerisi 

 Duruma uyum kabiliyeti 

 Hızlı ve doğru muhakeme yeteneği 

 Fırsatlar yaratma ve bu fırsatları kullanma beceresi 

 Bedeni (fiziki) dayanıklılık 

 Zihni dayanıklılık 

 Sezgi gücü (geleceği görme) 

 Çalışkanlık 

 Araştırıcılık 

 Sade tavır (tevazu) 

 Taktik, operatif,stratejik düzeyde bilgi ve uygulama becerisi 

 Görevde titizlik 

 Geniş ve mantıki hayal gücü 

 Güçlü mantık 

 Sağduyu (mümkün olanı seziş) 

 Bilimsel yöneticilik bilgi ve becerisi 

 Değişime ayak uydurma yeteneği 

 Adalet dağıtma yeteneği (adil olma) 

 Ast’larının fiziksel ve ruhsal refahını sağlama becerisi 

 Fırsat kararları verme yeteneği 

 Hem kendini hem de ast’larını etkili bir şekilde motive etme yeteneği 

Bu özelliklere ilaveler yapılabilir veya bazıları birleştirilebilir.Ancak 

önemleri inkar edilemez. 

Son söz olarak; Liderlik akılla  başlar ve akılla sürer.Aklın olmadığı yer de 

liderlik de yoktur. (AKTULGA 1998: 11) 

 

İnsanlar bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek bir grup oluşturduklarında, 

bu gruba yön verecek, örgütleyip bir plan dahilinde harekete geçirecek, 
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karmaşayı önleyecek birinin varlığına ihtiyaç duyulur. Bunu sağlayacak kişi 

takımın lideridir. 

Takımda ki herkesin fikirlerini, isteklerini, ihtiyaçlarını ortak bir noktada 

buluşturabilmek için bir lider gereklidir. Takımların, ortak kararlarını ve 

fikirlerini açıklaması ve diğer gruplar veya şahıslar karşısında kendini ifade 

edebilmesi için bir temsilciye yani lidere ihtiyaçları vardır. İyi bir lider 

kendini sürekli geliştirirken, bu gelişimden lideri olduğu takım da olumlu 

yönde etkilenecektir.İyi bir lider, hem kendini hem de grup üyelerini iyi 

tanımalıdır. Vizyon sahibi olmalı, yaratıcı düşünebilmeli, problem 

çözebilmeli ve yol göstermelidir. İnisiyatif sahibi olmalı, hem kendini hem de 

grubu motive edebilmeli, ileriye yönelik düşünebilmeli, analiz yapabilmeli ve 

deneyim sahibi olmalıdır. Güvenilir, objektif ve adil olmalıdır. Değişime açık, 

iletişim kabiliyeti kuvvetli ve çok yönlü özelliklere sahip biri olmalıdır. 

Takım çalışmasını desteklemeli, sağduyulu davranmalı ve ceza yerine ödül 

vermelidir. Liderlik sadece resmi organizasyonlara has bir süreç değildir. 

Belirli bir grubun belirli bir amacı gerçekleştirmek için belirli bir kişinin 

arkasından gitmesiyle liderlik süreci başlamış olur. Bu tür bir sürece resmi 

organizasyonlarda rastlanabileceği gibi çocukların kendi aralarındaki 

oyunlarında, yardım amaçlı kurulmuş derneklerde de rastlamak mümkündür. 

Liderliğin oluşması için liderin resmi yetkilerle donatılması şart değildir. 

Hiçbir resmi yetkisi olmadığı halde, kitleleri peşinden sürükleyebilen liderler 

bulunmaktadır. Liderlik sadece organizasyonun üst kademelerine ait bir süreç 

değildir. Bir ustabaşı da, bir genel müdür de lider olabilir. Aralarındaki fark, 

onları izleyenlerin sayısı, amaçların niteliği ve içinde bulundukları 

koşullardır. 

 

3.4.2 Liderlik türleri 

  

Baş stratejist yaklaşımı: 

Yönetciler,kendi birimleri veya kurumları ile ilgili olarak stratejilerin 

yapılmasında başrol oynarlar.Stratejik yönetim sürecinin her evresine bireysel 
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olarak katılırlar,bir yerde ortaya çıkan stratejiler veya uygulamaların baş 

mimarı olurlar.  (ÜLGEN,MİRZE 2004:376 ) 

  

 Yetki devri yaklaşımı; 

Tepe yöneticisi güvendiği astlarına ,örgüt içinde bazı bölümlere,farklı 

birimlerden oluşturduğu görev gruplarına stratejik çalışmalar yürütmesi için 

yetki devredebilir. Tepe yöneticisi stratejik çalışmalarda daha az yetki sahibi 

olurken,gerçekte stratejinin şekillenmesinde etkileyici bir role sahip olur.Bu 

yaklaşımda yetki devredilen elemanların mevcut sorunları çözmeye 

odaklanmalarına değil,geleceğin fırsatlarına yönelmelerine dikkat edilmelidir.  

(DİNÇER 2003: 52 ) 

 

 İşbirliği yaklaşımı: 

Orta bir yol bulan bu yaklaşımda yöneticiler stratejilerin hazırlanmasında ve 

gerçekleşmesinde ,kilit noktalarda görevli astları da işin içine katar.Stratejiler 

yönetici ve astlarınca hep birlikte hazırlanır ve gerçekleştirilir. 

(ÜLGEN,MİRZE 2004: 376 ) 

 

  

Özgün ve yaratıcı stratejileri cesaretlendirme ve seçme yaklaşımı: 

Astlar veya bu konuda geçerli fikir ve görüş sahibi olanlar 

cesaretlendirilerek,onların özgün ve yaratıcı stratejileri ortaya çıkarılır. Bir 

başka deyişle stratejiler alt düzeylerden üst düzeylere doğru yaklaşımla 

hazırlanır.Başarılı fikirler ve stratejiler alt düzeylerin eseri olarak ortaya çıkar. 

(ÜLGEN,MİRZE 2004: 376 ) 

 

3.5 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE TAKIM YAKLAŞIMI 

Toplam Kalite Yönetimi, verimlilik ve kalitenin sürekli olarak geliştirilmesi 

üzerine kurulmuş bir yönetim anlayışıdır. Bu nedenle, geleneksel yönetim 

anlayışlarından çok farklıdır. Sürekli değişim ve gelişmeyi içeren Toplam 

Kalite Yönetiminde, öncelikle yerleşik insan davranışlarının değiştirilmesi 

gerekmektedir. Bu değişimin gerçekleştirilebilmesi için iyi hazırlanmış bir 
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eğitim ve geliştirme programına ihtiyaç vardır.Toplam Kalite Yönetimi 

içerisinde gerçekleştirilecek olan eğitim ve geliştirme programlarının, üst 

yönetimden en alt düzeydeki çalışanlara kadar, kurumda bulunan herkesi 

kapsaması gerekmektedir. Bu programlarda, Toplam Kaliteye ilişkin 

konuların yanısıra, çalışanları kendi işleri ile ilgili konularda da eğitmek 

amaçlanmaktadır. Bu sayede, çalışanların kendilerine güven duymaları ve 

şirketin ilerlemesi için daha çok katkıda bulunabilmeleri sağlanabilmektedir. 

Kurumların, oluşturdukları vizyon, misyon, hedefler ve değerlere uygun 

çalışma usullerini ve hareket tarzlarını yerine getirebilmek için öncelikle bu 

konulardaki eksikliklerini belirlemeleri ve bunları giderici eğitim programları 

hazırlayarak sürekli gelişimlerini sağlamaya çalışmaları TKY anlayışının 

yerleşebilmesi açısından oldukça önemlidir.  

(PASKAL 2002 : 22) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11. Toplam kalite yönetimi 
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Kaynak: TÖREMEN F. “Eğitim Örgütlerinde Değişimin Engel Ve 

Nedenleri” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 12, Sayı: 1,  

Elazığ,2002 

Dünya pazarında artan yoğun rekabet şartları, hayatta kalmak isteyen bütün 

firmaların önüne müşteri tatminini dikkate alma zorunluluğunu koymuştur. 

“Bu kriterde başarılı olabilmek için gerekli üç temel şart ise; müşterinin 

istediği kalitede mal veya hizmeti, daha ucuza ve daha kısa sürede ulaştırmak 

şeklinde kendini göstermektedir”.Üretim faktörlerinin (kaynak) sınırlı olduğu 

ve maliyetlerinin sürekli olarak arttığı günümüzde bu temel şartları başarmak, 

kaynakların iyi kullanımıyla olasıdır.Kaynakların en iyi şekilde kullanımı, 

israfın, duraklamaların ve ara stokların olmaması esasına dayalı TKY anlayışı 

bu zorunlulukların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. TKY anlayışının, 

kaynaklar bakımından son derece kısıtlı imkanları bulunan Japonya’dan 

bütün dünyaya yayılmasının altında yatan sebeplerin en önemlisi de budur. 

Zira TKY  de hedef  ilk defada doğruyu yapmaktır. Toplam Kalite, örgüt 

fonksiyonları ve sonuçları yerine süreçler üzerinde odaklanan, tüm 

çalışanların niteliklerinin artırılması ile yönetim kararlarını sağlıklı bilgi ve 
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veri toplanması analizine dayandıran, örgütün, beşeri faktörler dahil bütün 

kaynaklarını bir bütünlük içinde ele alan bir yaklaşımdır.(NAKTİYOK A. 

KÜÇÜK O. 2003 : 45.) 

Toplam Kalite Yönetiminde herkesin etkin katılımı önemlidir. Katılım sadece 

kalitede sürekli gelişimi değil ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde 

önemlidir. Katılım sayesinde çalışanların motivasyonu sağlanabilir. 

Personelin motivasyonu sayesinde yerine getirecekleri görevlerde daha 

verimli olur. TKY entegre bir sistemdir, durum tespiti ile başlar. Son ürün 

veya hizmetin vatandaş tarafından kullanımıyla son bulur. Hatta vatandaş 

sadakati sağlama çabalarıyla devam eder, yeni bir isteğin alınmasıyla 

başlayan sürekli bir çevrimdir (AKGÜL 1998:25).  

Toplam Kalite Yönetimi, makine ve teknolojik yeniliklerle sağlanan iş 

geliştirme yöntemlerine ek olarak, kuruluşta bulunan herkesin iş geliştirme 

faaliyetlerine etkin olarak katılımını ön görmektedir. Toplam Kalite 

Yönetiminin temel felsefesi olan sürekli geliştirme anlayışı bu yaklaşımın  

özünü  oluşturur (PEKER 1996:53). 

 

Toplam kalite süreci ürün ve / veya hizmetlerin geliştirilmesi ve müşteriye 

satış sonrası hizmetlerin sunulması için kullanılan sistematik bir yöntemdir ve 

müşteri gereksinim ve beklentilerinin yeterince anlaşılması ilkesine 

dayandırılır.Toplam kalite kuruluş mensuplarının kaliteyi değerlendirirken ve 

iyleştirirken  istatiksel süreç kontrolü ve diğer kusur önleme tekniklerini 

kullanmalarını gerektirir.Toplam kalitenin beş temeli vardır.Bunlar; 

 

1-Üst düzey yönetimin bağlılığı:İşletmelerin değişime uyma becerileri 

değişimi finanse edecek kaynakların tahsisi,personelin değişimi destekleme 

isteği ve organizasyonun değişimi yönetme başarısına bağlıdır.Bu yüzden üst 

yönetimin bağlılığı çok önemlidir. 

2-Liderlik:Liderlik herhangi bir organizasyon için gidiş yönünü belirlemek 

ve o yöne doğru çalışanları motive etmek anlamına gelir. 
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3-Müşteri odaklılığı:Müşteri beklentileri ile gereksinimlerinin anlaşılması ve 

bu gereksinimleri karşılayacak ürün ve / veya hizmetin sunulması  için gerekli 

çalışmaların yapılması anlamına gelir. 

4-Toplam katılımcılık:Toplam katılımcılığın amacı ekip çalışmaları için 

uygun ortamı yaratarak maksimum sinerjiyi elde etmektir  

5-Sistematik analiz:Organizasyonun süreçlerinde ki ve çevresinde ki 

değişikliklere karşılık vermede tutarlı olması için uygulanır.Amaç tüm 

süreçlerin sürekli olarak iyileştirilebileceği bir ortam yaratmaktır.(BOZKURT 

2001: 45-71) 

 

Kalite yönetimi insanları daha fazla motive etmenin ve yaptıkları işe olan 

ilgilerini artırmanın mükemmel bir yolu olarak görülmektedir.Kalite yönetimi 

bir şirketin tüm çalışanlarının katkıda bulunabileceği bir iştir.Bu yönde 

herkesin katılabileceği programlar,iş tartışma grupları ,kalite çemberleri ve 

diğer grup etkinlikleri söz konusudur.Kalite yönetiminde şu iki sorunun 

cevabı doğru verilmez ise ölümcül hatalar oluşabilir:”Neyin kalitesi”? ve 

“Niçin kalite?”. 

Mekanik daktilo makinesi yapıyorsanız,bunların kalitesini istediğiniz kadar 

yükseltin, elektronik daktilolar pazarı ele geçirdiğinde tek başına kalite 

yüksekliği iflas etmenizi önleyemez. (BONO 2000:43) 

 

3.5.1 KALİTE ÇEMBERLERİ 

 

Etkinliği dolayısıyla küçük çalışma grupları arasında önemli ve özel bir yere 

sahip olan kalite çemberleri, ürünü üreten iş görenler ile ilk üstlerinin 

oluşturduğu gönüllü takımlardır. Kalite çemberleri ürün hakkındaki her 

konuyu, her unsuru teker teker ele alıp, sorunları saptarlar ve periyodik 

toplantılarla bunlara yönelik çözümler üreterek ürün niteliğinin artırılmasına 

çalışırlar.Toplam kalite ve verimliliğin yanı sıra; örgütsel kalkınma, eyleme 

dönüklük, örgütsel denetim, katılım, liderlik, örgütsel değişim ve mesleki 

gelişme konularında önemli bir rolü olan kalite çemberleri, bu faktörlerin 

tümüne işlerlik kazandıran motivasyonun oluşumunda da büyük pay 
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sahibidir.İnsan merkezli yaklaşımlarla kurgulanmaları nedeniyle kalite 

çemberlerinin öngördüğü isteklendirme sürecinde aidiyet gereksinimi ve 

sonuçta ekonomik getiri elde edilse de gönüllü olma özelliği ön plana 

çıkmaktadır.Çözümleyici kişiliğin artması, sorumluluk verilmesi, yetki 

paylaşımı, özgelişim, üretkenlik, saygınlık ,araştırmacı yönetim gibi 

motivasyon ile yakından alakalı faktörlerin temininde ve buna paralel olarak 

tatminin sağlanmasında kalite çemberleri oldukça etkilidir. Bu açıdan 

motivasyon ve kalite çemberleri arasındaki ilişkinin oluşmasında kalite 

çemberlerinin, motivasyon sürecini destekleyici etkisinden rahatlıkla 

bahsedilebilmektedir.Gerçekten de özellikle üretim kademelerinde çalışan iş 

görenlerin motivasyon potansiyelleri ortaya çıkaran ve örgütteki ortalama 

motivasyon düzeyini yükselten öğeler ile kalite çemberlerinin birey ve örgüte 

yönelik pozitif çıktıları aynı tür örgüt kültürüne işaret etmektedirler. 

(PEKEL 2001: 66) 

Kalite Çemberleri çalışanların işlerinden gurur duymaları ve katkılarının daha 

çok olduğunu görmeleri açısından bir motivasyon kaynağıdır ve işletme 

içinde kendi alanlarını ilgilendiren konularda çeşitli sorunları belirlemek, 

incelemek ve çözümler sunmak için bir grubun oluşturulmasını ifade eder. Bu 

gruplar düzenli aralıklarla bir araya gelerek sorunlara değişik çözümler 

getirmektedir.Kalite çemberlerini oluşturan grup üyelerinin sorunlarla ilgili 

olarak fikir sahibi olabilmeleri için genellikle aynı yerde çalışan, aynı işi veya 

benzeri işleri yapanlardan oluşması gerekir. Grup üyelerinin sayısı 

toplantılarda her iş görenin düşüncelerini açıklayabileceği ve katkıda 

bulunabileceği sayıyı aşmamalıdır. Bu nedenle grup sayısının teorik olarak 4 

– 12 olması gerektiği söylenebilir.Kalite Çemberlerinin asıl amacının ismine 

bakarak doğrudan kalitenin iyileştirilmesi tekniği olarak düşünülmemesi 

gerekir. Kalitenin yanında başka amaçlarda önemli bir yer tutmaktadır.Kalite 

Çemberleri, bir lider tarafından yönlendirilen, düzenli ve sürekli aralıklarla 

toplanan, gönüllü bir iş gören grubudur. Liderin teşvik ve desteğini gören bu 

grup işte karşılaşılan problemleri incelemek, açıklığa kavuşturmak, çözümler 

önermek ve ortaya koymak gibi bazı fonksiyonları yerine getirir. 
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(http://www.gencbilim.com/arama.php?bilim=gencbilim,Giriş 

tarihi:31/03/2005) 

Kalite ekibi çalışmaları organizasyonun iyileşmesine ve büyümesine katkıda 

bulunmak insanlar arasında karşılıklı saygıyı geliştirmek mutlu ve üretken bir 

çalışma ortamı yaratmak ve insanların becerilerini kullanmalarını tam olarak 

sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.Kalite ekiplerinin çalışmalarında aşağıdaki 

yararların elde edilmesi amaçlanır.(BOZKURT 2001: 67) 

 Kalite ve verimlilik ve iletişimde iyileşme. 

 Katılımcı iş görenlerin sorun çözme becerilerinin ve kişisel 

becerilerinin geliştirilmesi 

 İşgörenlerin işe olan ilgilerinin artırılması ve işlerine sahip 

olmalarının sağlanması 

 Bireyler gruplar ve bölümler arası ekip çalışması ve yardımlaşmanın 

geliştirilmesi 

 Çalışan yönetim ilişkilerinin ve iletişimin gelişmesi sonucu ekip 

çalışmasına olan bağlılığın artması 

 Çalışanların tanınması için fırsat oluşturması 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM  IV 

 

http://www.gencbilim.com/arama.php?bilim=gencbilim
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4. TAKIM YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA  

 

4.1 AMAÇ VE KAPSAM 

 

Takım yönetiminin  Örgütsel değişim aracı olarak sağladığı imkanların 

tespit edilmesi ve işletmelerde ki takım çalışmalarının 

değerlendirilmesidir. 

 

 

4.2 HİPOTEZ 

 

Örgütsel değişim günümüz işletmeleri için kaçınılmazdır ve takım 

çalışması örgütsel değişimin sağlanmasında en etkili yöntemdir. 

 

 

 

4.3 ÖNEMİ 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda işletmeler örgüt yapısını  

değerlendirebilir ve sağlıklı bir örgütsel değişim sağlayabilir. 

 

 

 

4.4 YÖNTEM 

Bu kısımda Araştırmanın modeli,evren ve örneklem ,veri saptamada 

kullanılan araçlar,veri toplama işlemi ve verilerin çözümlenmesinde 

uygulanan tekniklerle ilgili açıklamalar yer almaktadır. 

 

4.4.1 ARAŞTIRMA MODELİ  
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Araştırma X firmasından rasgele seçilen işçi ve yöneticilerin takım 

çalışmasına hangi düzeyde katkıda bulunduklarını değerlendirilmesi 

açısından tarama modelindedir.  

 

 

4.4.2 EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmanın evreni İstanbul Ticaret Odasına bağlı 

işletmelerdir.Örneklem ise basit tesadüfi yansız rastgele seçilen iki 

işletmeden oluşmaktadır.   

 

4.4.3 VERİLER VE TOPLANMASI 

Yöneticiler ve işçilerin takım çalışmalarının işletmede hangi düzeyde 

olduğunu belirlemek için “TAKIM ÇALIŞMASI ENVANTERİ” ölçeği 

uygulanmıştır.Bunun yanı sıra kişisel özelliklerin belirlenmesi 

için”KİŞİSEL BİLGİ FORMU” kullanılmıştır 

 

 

TAKIM ÇALIŞMASI ENVANTERİ 

 

Envanter dört adet ölçekten oluşmuştur.Her ölçeğin içinde de alt boyutlar 

vardır.Bunlar; 

 

1. “ÇALIŞANLARIN DAVRANIŞLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ ”    ÖLÇEĞİ 

 

Bu anket işletmelerde çalışanların davranışlarını değerlendirmektedir.Üç 

alt boyuttan oluşmaktadır. 

İlki çalışanların ve yöneticilerin görev yönelimli davranışlarını ölçen 

maddeler (1,2,3,4,5. maddeler);ikincisi çalışanların ve yöneticilerin ilişki 

yönelimli davranışlarını ölçen maddeler(6,7,8,9. maddeler);üçüncüsü ise 

kendine yönelik davranışları ölçen maddeler (10,11,12.maddeler ) dir.Bu 
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anket  Hellriegel, Don,Slocum,John W. & Richard Woodman.Org. 

Behaviour ,Seventh Edition, S:383 ,Printed in USA,1995 den alınmıştır.  

Bu anket daha sonra  Çetin(1998) tarafından kullanılmıştır.İlgili anket 

yapılacak bu araştırmaya uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

 

                  Puanlama ve yorumlanması 

Cevaplanmasında her madde için hiç katılmıyorum, katılmıyorum, 

kararsızım, katılıyorum,kuvvetle katılıyorum şıklarından birinin seçilmesi 

ve işaretlenmesi gerekmektedir. 

 

Hiç katılmıyorum 1p 

Katılmıyorum  2p 

Kararsızım  3p 

Katılıyorum  4p 

kuvvetle katılıyorum 5p 

 

Ölçekten alınan yüksek puan bireyin olumlu yönünü ,düşük puan ise 

olumsuzluğunu göstermektedir.Buna göre görev yönelimli davranışların 

maddelerinin puanlanmasında grup 16-20 arası puana sahip ise grupta 

üyeler bu özellik açısından etkili bir işleve sahiptirler. 

 

Kendine yönelik davranışlarının maddelerinin puanlanmasında grup 10 ila 

15 puan aldı ise bu özellik açısından etkili bir işleve sahiptir.Orjinalde 

buradaki maddeler “düşmanlığımı açıklarım”, “katılımdan kaçarım” ve 

grubumu etki altına alırım” seklindedir.Burada en düşük puanlar olması 

gereken puanlardır.Anketin tanımındaki bütünlüğün bozulmaması için bu 

maddeler “düşmanlığımı açıklamam” , “katılımdan kaçmam” ve “grubu 

etkim altına almam” şeklinde değiştirilmiştir.Böylelikle anketten alınan 

yüksek puan bireyin olumlu yönünü ,düşük puan ise olumsuzluğunu 

göstermektedir. 

  



  69 

 

Bu ölçek genel olarak değerlendirildiğinde ;çalışanlar ve yöneticilerin 

davranışları 40 ila 60 puan arasında ise olumlu bir işleve sahiptirler. 

 

 

2. “ÇALIŞANLARIN BİRBİRLERİ İLE UYUMLU OLUP 

OLMADIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ” İLE İLGİLİ  

ÖLÇEK 

 

Toplam 13 maddeden oluşmaktadır.Bu ölçek,13 ila 26. maddeler arasını 

kapsar.Burada olan maddeler, çalışanların grupla olan uyumunu 

belirlemektedir. 

 

Puanlama ve yorumlama  

Burada yine ölçekten alınan yüksek puan,bireyin olumlu yönünü;düşük 

puan ise olumsuzluğu göstermektedir.Bu puanlama sistemi yine ; 

 

Hiç katılmıyorum :1p 

Katılmıyorum  :2p 

Kararsızım  :3p 

Katılıyorum  :4p 

Kuvvetle katılıyorum :5p 

Şeklinde olacaktır. 

 

Katılanlar şıklardan birini işaretler.Çalışan ve yöneticilerin birbirleriyle 

uyumlu olup olmadıklarının değerlendirilmesi ile ilgili ölçekte grup,52 ya 

da daha büyük puan aldıysa grup gerçekten takım çalışmasına 

sahiptir.Eğer puanınız 39-51 arasında ise grup daha da geliştirilebilir ve 

olumlu bir takım kimliğine sahip olabilir.Fakat puan 26 ila 38 arasında ise 

grup kimliği zayıf ve muhtemelen tatmin edici değildir.eğer 26 nın altıda 

ise bu bir grup değil sanki dağınık bir şekilde öylesine durmasıdır.Bu 

ölçek Daft Richard. Manangament Third Edition. Florida:Harcourt Brace 

collage Publisers,1997,s:617 den alınmıştır. 
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Bu ölçek daha sonra Çetin(1998) tarafından kullanılmıştır.İlgili ölçek 

yapılacak bu araştırmaya uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

 

 

3. “TAKIM ETKİLİLİK ENVANTERİ” İLE İLGİLİ ÖLÇEK 

 

Toplam 20 maddeden oluşmaktadır.Bu maddeler 20 ila 46. maddeler 

arasını kapsar.Ölçek Gordon Judith,Organizational Behaviour Caroll 

School,Perinice Hall Inc. New Jersey,1996,s:183 den alınmıştır.Burada 5 

alt boyut vardır.Bunlar ; 26 , 31 , 36 , 41. maddeler “takım misyonu” nu , 

27 , 32 , 37 , 42. maddeler “Takımda amaca erişme” yi, 28 , 33 , 38 , 43. 

maddeler “Takımdaki Üyeleri Güçlendirme” yi 29 , 34 , 39 , 44. maddeler 

“Takımda açık ve dürüst haberleşme” yi , 30 , 35  , 40 , 45. maddeler 

“Takımda olumlu roller ve normlar” dır. 

Bu ölçek daha sonra Çetin(1998) tarafından kullanılmıştır.İlgili ölçek 

yapılacak bu araştırmaya uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

 

 

Puanlama ve yorumlama 

Burada yine ölçekten alınan yüksek puan,bireyin olumlu yönünü;düşük 

puan ise olumsuzluğu göstermektedir. Bu puanlama sistemi yine ; 

  

Hiç katılmıyorum :1p 

Katılmıyorum  :2p 

Kararsızım  :3p 

Katılıyorum  :4p 

Kuvvetle katılıyorum :5p 

Şeklinde olacaktır. 

 

Takım misyonunu içeren maddelerin puanlanmasında , takım 15-20 

arasında bir puana sahipse çalışanlar ve yöneticiler yüksek bir işleve 

sahiptirler. 
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(26 , 31 , 36 , 41. maddeler) 

 

Takımda üyeleri amaca erişmesini içeren maddelerin puanlanmasında 

takım 15-20 arasında bir puana sahipse , çalışan  ve yöneticiler bu 

özellik açısından yüksek etkili bir işleve sahiptirler.(27 , 32 , 37 , 42. 

maddeler) 

 

Takımdaki üyeleri güçlendirmeyi içeren maddelerin puanlanmasında 

takım 15-20 arasında bir puana sahipse çalışanlar  ve yöneticiler bu 

özellik açısından yüksek etkili bir işleve sahiptirler. 

( 28 , 33 , 38 , 43. maddeler) 

 

 

Takımda açık ve dürüst haberleşmeyi içeren maddelerin 

puanlanmasında takım 15-20 arasında bir puana sahipse çalışanlar  ve 

yöneticiler bu özellik açısından yüksek etkili bir işleve sahiptirler.( 29 

, 34 , 39 , 44. maddeler) 

 

 

 

Takımda çalışan ve yöneticilerin olumlu rol ve normlarına sahip 

olmasını içeren maddelerin puanlanmasında takım 15-20 arasında bir 

puana sahipse çalışanlar  ve yöneticiler bu özellik açısından yüksek 

etkili bir işleve sahiptirler 

(30 , 35  , 40 , 45. maddeler) 

 

 

Bu ölçek genel olarak değerlendirildiğinde çalışan ve yöneticiler 

takımda 60-100 arasında puana sahipseler ,yüksek etkinliğe 

sahiptirler. 
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4. “TAKIM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ” İLE 

İLGİLİ ÖLÇEK 

 

Bu ölçek 37 madde ve altı boyuttan oluşmaktadır.İlki takımın etkinlik için 

yeterli küçüklükte ve sayıda olmasını içeren maddeler (46 , 47 , 48 , 49. 

maddeler) ; ikincisi takım üyelerinin yeterli becerilere sahip olup olmadığını 

içeren maddeler ( 50 ,51 , 52 , 53 , 54 , 55. maddeler); üçüncüsü takımın 

anlamlı amaçlara sahip olmasını içeren maddeler ( 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 

62. maddeler ); dördüncüsü özel amaçlı veya  takımda amaçların  varlığı ve 

erişilmesini içeren maddeler ( 63 , 64  , 65 , 66 , 67 , 68 , 69. maddeler ) 

;beşincisi takımın açık çalışma yaklaşımını içeren maddeler ( 70 , 71 , 72 , 73 

, 74 , 75. maddeler) ; altıncısı ise takımda üyeleri karşılıklı hesap verme 

duygusunu içeren maddelerdir.( 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82. maddeler ) 

 

Bu ölçek Smith  Douglas,  Katzenbach,John. The Wisdon of Teams,Creating 

The High Performance Organization, Bussines School Press, McGraw Hill 

Inc. 1993 Printed in Singapore, s:62-64 den alınmıştır. 

Bu ölçek daha sonra Çetin(1998) tarafından kullanılmıştır.İlgili ölçek 

yapılacak bu araştırmaya uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

  

 

Puanlama ve yorumlama 

Cevaplanmasında yine her madde için ; 

 

Hiç katılmıyorum :1p 

Katılmıyorum  :2p 

Kararsızım  :3p 

Katılıyorum  :4p 

Kuvvetle katılıyorum :5p 

 

Şeklinde olacaktır. 
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Takımda etkinlik için yeterli küçüklükte ve sayıda olmasını içeren maddelerin 

puanlanmasında, takım 15-20 arasında bir puana sahipse çalışanlar  ve 

yöneticiler bu özellik açısından yüksek etkili bir işleve sahiptirler. (46 , 47 , 

48 , 49. maddeler) 

 

 

Takım üyelerinin yeterli becerilere sahip olup olmadığını içeren maddelerin 

puanlanmasında takım 25-30 arasında bir puana sahipse çalışanlar  ve 

yöneticiler bu özellik açısından yüksek etkili bir işleve sahiptirler ( 50 ,51 , 52 

, 53 , 54 , 55. maddeler) 

 

Takımın anlamlı amaçlara sahip olmasını içeren maddelerin puanlanmasında 

takım 30-35 arasında bir puana sahipse çalışanlar  ve yöneticiler bu özellik 

açısından yüksek etkili bir işleve sahiptirler.( 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62. 

maddeler ) 

 

Takımın özel amaçlı veya  takımda amaçların  varlığı ve erişilmesini içeren 

maddelerin puanlanmasında 30-35 arasında bir puana sahipse çalışanlar  ve 

yöneticiler bu özellik açısından yüksek etkili bir işleve sahiptirler. ( 63 , 64  , 

65 , 66 , 67 , 68 , 69. maddeler ) 

 

Takımın açık çalışma yaklaşımını içeren maddelerin puanlanmasında 25-30 

arasında bir puana çalışanlar  ve yöneticiler sahipse  takım bu özellik 

açısından yüksek etkili bir işleve sahiptirler. ( 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75. 

maddeler) 

 

Takımda üyeleri karşılıklı hesap verme duygusunu içeren maddelerin 

puanlanmasında 30-35 arasında bir puana çalışanlar  ve yöneticiler sahipse  

takım yüksek etkili bir işleve sahiptirler. .( 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82. 

maddeler ) 
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Bu ölçek genel olarak değerlendirildiğinde çalışanlar  ve yöneticiler takımda 

100-175 arasında bir puana sahipseler yüksek etkinliğe sahiptirler. 

 

 

KİŞİSEL BİLGİ FORMU  

 

Çalışanlar ve yöneticilerin , takım çalışmaları ile ilgili olduğu düşünülen bazı 

değişkenlere yönelik bilgilerin elde edilmesi ve örneklemi oluşturan kişilerde 

aranan bazı özelliklerin saptanması için yedi maddeden oluşan bir bilgi formu 

hazırlanmıştır.Araştırmacı tarafından hazırlanan bu form ankete katılanların 

cinsiyetini,medeni durumunu,iş tecrübesini ,yaşını , çalıştığı bölümü, en son 

bitirdiği okul türünü ve yabancı dil düzeyini oluşturan maddeler içermektedir. 

 

Kişisel bilgi formunda kimlik bilgisine yer verilmemiş, isimlerini vermek 

zorunda olmadıkları belirtilerek daha objektif cevap verilmesi istenmiştir. 

 

 

VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ VE YORUMLANMASI 

 

Veriler toplandıktan sonra puanlanmıştır.Daha sonra elde edilen verilerin 

istatistiksel çözümlemeleri bilgisayarla yapılmıştır. 

Önce araştırma grubunu oluşturan katımcıların özelliklerini betimleyici 

frekans ve yüzde dağılımları çıkarılmış, ardından araştırmanın amaçlarına 

uygun ilişkisel çözümlemeler gerçekleştirilmiştir. 

 

1. Çalışanların ve yöneticilerin  testlerden almış oldukları puanların;  

 

a) Cinsiyetlerine göre 

b) Medeni durumlarına göre  

c) Personel gruplarına  göre 

 

Farklılaşıp farklılaşmadıklarını belirlemek için Bağımsız Grup T-Testi, 
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2. Çalışanların ve yöneticilerin  testlerden almış oldukları puanların; 

 

d) İş tecrübelerine göre 

e) Yaşlarına göre 

f) Mezun oldukları okul türüne göre 

 

Farklılaşıp farklılaşmadıklarını belirlemek için Tek yönlü varyans analizi, 

 

3. Varyans analizi sonuçlarından manidar bulunanların manidarlığının hangi 

gruptan kaynaklandığını bulmak için POST HOC-LSD Testi 

uygulanmıştır. 

 

Elde edilen veriler bilgisayarda SPSS(Statistical Package for Social Sciences)  

programında çözümlenmiş, manidarlığı .05 düzeyinde sınanmış ve bulgular 

araştırmanın amaçlarına uygun olarak tablolar halinde sunulmuştur. 

 

 

 

 

4.5   SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

BULGULAR VE YORUM 

Bu  bölümde araştırmadan elde edilen verilerin SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences)  istatistik programında işlenmesiyle elde edilen bulgular ve 

bu bulguların yorumları yer almaktadır.  

Öncelikle kişisel bilgi formundan elde edilen ve araştırmaya katılan örneklem 

grubunun yapısını veren bulgulardır,daha sonra ise ilişkisel çözümlemelere 

geçilmiştir. 
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Tablo5.  

  Araştırmaya katılan adayların cinsiyete göre dağılımı 

 

Cinsiyet Frekans ( f ) Yüzde (%) 

Bay 74 71,2 

Bayan 30 28,8 

Toplam 104 100,0 

 

Araştırmaya katılan adayların oluşturduğu örneklem grubu 74 ü(%71,2) bay 

ve 30 u (%28,8) bayan olmak üzere toplam 104 çalışandan 

oluşmaktadır.Örneklem grubu içinde erkeklerin fazlalığı dikkat çekmektedir. 

 

Tablo6.   

  Araştırmaya katılan adayların medeni durumlarına göre dağılımı 

 

medeni durum Frekans ( f ) Yüzde (%) 

evli 50 48,1 

bekar 54 51,9 

toplam 104 100,0 

 

Araştırmaya katılan adayların oluşturduğu örneklem grubu 50 si(%48,1) evli 

ve 54 ü (%51,9) bekar çalışanlardan oluşmaktadır. 

 

Tablo7.  

 Araştırmaya katılan adayların iş tecrübelerine göre dağılımı 

 

iş tecrübesi Frekans ( f ) Yüzde (%) 

1-5 yıl 40 38,5 

5-10 yıl 28 26,9 

10-15 yıl 16 15,4 
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15-20 yıl 11 10,6 

20 ve üstü 9 8,7 

Toplam 104 100,0 

 

 

Araştırmaya katılan çalışanların 68 i (%65,4) 1-10 yıl arasında tecrübeye 

sahiptir. 

 

Tablo8.  

Araştırmaya katılan adayların bu şirketteki kıdemlerine göre 

dağılımı 

 

 

bu şirketteki kıdemi Frekans ( f ) Yüzde (%) 

1-3 yıl 73 70,2 

3-6 yıl 26 25,0 

6-10 yıl 4 3,8 

10 ve üstü 1 1,0 

Toplam 104 100,0 

 

En dikkat çekici nokta araştırmaya katılan çalışanların 73 ünün (%70,2) bu 

şirketteki kıdeminin 3 yıldan az olmasıdır. 

 

Tablo9. 

Araştırmaya katılan adayların personel gruplarına  göre dağılımı 

 

personel grubu Frekans ( f ) Yüzde (%) 

mavi yaka 67 64,4 

beyaz yaka 37 35,6 

Toplam 104 100,0 
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Araştırmaya katılan adayların oluşturduğu örneklem grubu 67 si(%64,4) mavi 

yaka  ve 37 si (%35,6) beyaz yaka çalışandan oluşmaktadır. 

 

 

 

Tablo10.   

Araştırmaya katılan adayların yaşlarına   göre dağılımı 

 

yaş Frekans ( f ) Yüzde (%) 

20-30 yaş 55 52,9 

30-40 yaş 30 28,8 

40-50 yaş 16 15,4 

50 ve üzeri 3 2,9 

toplam 104 100,0 

 

Araştırmaya katılan çalışanların 85 i(%81,7) 20-40 yaş arasındadır. 

 

 

Tablo11.   

Araştırmaya katılan adayların mezuniyet durumlarına  göre 

             dağılımı 

en son bitirilen okul Frekans ( f ) Yüzde (%) 

lise 56 53,8 

meslek yüksek okulu 26 25,0 

fakülte 10 9,6 

y.lisans 2 1,9 

diğer 10 9,6 

toplam 104 100,0 

 

Örneklem grubunu oluşturan çalışanların 82 si(%78,8) lise Meslek yüksek 

okulu mezunlarından oluşmaktadır. 
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Tablo12    

Araştırmaya katılan adayların yabancı dil düzeylerine  göre  

               Dağılımı 

 

yabancı dil düzeyi Frekans ( f ) Yüzde (%) 

düşük 67 64,4 

orta 31 29,8 

yüksek 6 5,8 

toplam 104 100,0 

Örneklem grubunun yabancı dil düzeyi oldukça düşüktür.Sadece 6 kişi(%5,8) 

iyi derecede yabancı dil düzeyine sahiptir. 

 

 

 

 

Tablo13.  

Araştırmaya katılan adayların “Bu şirkette takım çalışması var 

mı?”  ifadesine verdikleri cevapların dağılımı   

bu şirkette takım çalışması varmı ? Frekans ( f ) Yüzde (%) 

evet 16 15,4 

hayır 88 84,6 

toplam 104 100,0 

  

Çalışanların % 84,6 sı bu şirkette takım çalışması olmadığını belirtmiştir. 
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Tablo14.  

Araştırmaya katılan adayların “Takım çalışması verimliliği 

arttırır mı?” İfadesine verdikleri cevapların dağılımı   

 

takım çalışması verimliliği artırırmı 

? Frekans ( f ) Yüzde (%) 

evet 95 91,3 

hayır 9 8,7 

toplam 104 100,0 

 

 Çalışanların %91,3 ü takım çalışmasının verimliliği  arttıracağını belirtmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  81 

 

Tablo15.  

Araştırmaya katılan adayların testlerden ve testlerin alt 

boyutlarından aldıkları puanların aritmetik ortalamaları ve standart 

sapmaları 

 

testler ve alt boyutları N x ss 

Çalışanların davranışlarının değerlendirilmesi ölçeği 104 32,28 9,44 

                Görev yönelimli 104 12,81 4,57 

                İlişki yönelimli 104 11,01 3,78 

                Kendine yönelim 104 8,46 2,65 

Çalışanların birbirleri ile uyumu ölçeği 104 34,62 10,97 

Takım etkililik ölçeği 104 57,56 15,56 

                Takım misyonu 104 11,57 3,26 

                Takımda amaca erişme 104 11,30 3,41 

                Takımdaki üyeleri güçlendirme 104 11,27 3,40 

                Takımda açık ve dürüst haberleşme 104 11,37 3,38 

                Takımda olumlu roller 104 12,06 3,47 

Takım çalışmalarının değerlendirilmesi ölçeği 104 105,00 26,31 

               Takım etkililiği için yeterli sayıda oluşu 104 12,42 3,09 

               Takım üyelerinin beceri düzeyleri 104 17,73 4,30 

               Takımın anlamlı amaçlara sahip olma düzeyi 104 19,31 5,50 

               Amaçların varlığı ve erişilme düzeyi 104 19,86 5,89 

               Açık çalışma yaklaşımı 104 16,17 5,25 

               Karşılıklı hesap verme duygusu 104 19,51 5,93 

 

 

Çalışanların davranışlarını değerlendirme ölçeğinin bulguları ve 

yorumları 

İlişki yönelimli davranışların maddelerinin puanlanmasında grup 16-20 arasında 

bir puana sahipse etkili bir işleve sahiptir.Araştırmaya katılan çalışanların ilişki 

yönelimli puanları 11,01 dir.Bu da gösteriyor ki araştırmaya katılanlar arkadaşları 

ile ilişkilerine önem vermemektedir. 
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Görev yönelimli davranışların puanlanmasında grup;20-25 arası bir puana 

sahipse etkili bir işleve sahiptir.Araştırmaya katılan çalışanların görev yönelimli 

davranışlarının puanı 12,81 dir.Bu da araştırmaya katılanların görevlerine yönelik 

davranışlarına önem vermediğini göstermektedir. 

Kendine yönelimli davranışların puanlanmasında grup 10-15 arasında bir puana 

sahip ise ,etkili bir işleve sahiptir.Araştırmaya katılan çalışanların kendine 

yönelimli puanları 8,46 dır.Bu da göstermektedir ki çalışanlar kendi isteklerini 

grubun isteklerinin önünde görmektedir. 

Bu ölçek genel olarak değerlendirildiğinde toplam puan 40-60 arasında ise artık 

yavaş yavaş bir takım oluşmaya başlamıştır.Çalışanların bu ölçekten aldıkları 

toplam puan 32,28 olduğundan bu işletmede henüz bir takım oluşmaya 

başlamamıştır. 

Çalışanların birbirleri ile uyumlu olup olmadıklarını 

değerlendirme ölçeğinin bulguları ve yorumları  

Bu ölçekte grup 52 ya da daha yüksek puan aldıysa artık bu grup bir takıma 

dönüşmeye başlamıştır.Burada grup 34,62 puan almıştır.Bu da gösteriyor ki grup 

daha da geliştirilmelidir.Gerçek bir takım çalışmasının oluşması için bu işletmede 

sık ve düzenli aralıklarla toplantıların yapılması ,şirketin amaçlarının birlikte 

paylaşılması için daha çok gayret gösterilmesi,çatışmalar ve anlaşmazlıklarla 

çözülünceye kadar uğraşılması ,çalışanların birbirlerine hissettiklerini dürüstçe 

söyleyebilmesi ve bir işin en iyi şekilde yapılması için herkesin elinden geleni 

yapması için gerekli ortamlar oluşturulmalıdır. 

 

Takım etkililik ölçeği ile ilgili bulgular ve yorumlar 

Takım misyonunu içeren maddelerin puanlanmasında takım 15-20 arasında bir 

puana sahip ise yüksek etkili bir işleve sahiptir.Çalışanların takım misyonu ile 

ilgili sorulardan aldığı puan 11,56 dır.Bu da bu şirkette herkesin neyi neden 

yaptığı ve grubun öncelikleri konusunda bilinçli olmadıklarını göstermektedir. 

 

Takımda çalışanların amaca erişmesini içeren maddelerden alınan puan 15-20 

arasında ise etkili bir işlevden bahsedilebilir.Çalışanların bu alt boyuttan aldıkları 
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puan 11,29 dur.Bu da liderin görevini tam olarak yapmadığını ve grubun 

amaçlarının doğru ve ulaşılabilir olmadığını göstermektedir. 

 

Takımda üyeleri güçlendirmeyi içeren maddelerin puanlanmasında takım 15-20 

arasında bir puana sahip ise etkili bir işlevden bahsedilebilir.Bu araştırmada 

çalışanların bu alt boyuttan aldıkları puan 11,27 dir. 

 

Takımda açık ve dürüst haberleşmeyi içeren maddelerin puanlanmasında 

takım,15-20 arasında bir puana sahipse etkili bir işlevden bahsedilebilir. 

Çalışanların bu alt boyuttan aldıkları puan 11,36 dır.Bu da bu işletmede 

açık,dürüst ve iki yönlü haberleşmenin olmadığını göstermektedir. 

 

Takımda çalışanların olumlu rol ve normlara sahip olmasını içeren alt boyuttan 

alınan puan 15-20 arasında ise etkili bir işlevden bahsedilebilir.Çalışanların bu alt 

boyuttan aldığı puan 12,06 dır.Bu da çalışanların işletme içerisinde rollerini 

gerçekleştirmediğini ve birbirleri arasında beceri ve sorumlulukların paylaşımı 

konusunda bir birleşim olmadığını göstermektedir. 

 

Takım çalışmalarının değerlendirilmesi ile ilgili ölçeğin bulguları 

ve yorumları 

Çalışanların yeterli becerilere sahip olup olmadığını içeren maddelerin 

puanlanmasında takım 25-30 arasında bir puana sahi ise etkili bir işleve 

sahiptir.Bu araştırmada çalışanların beceri düzeyleri  ile ilgili aldıkları puan 

17,73 tür.Bu açıdan çalışanların etkili bir beceri düzeyine sahip olmadıkları 

gözlenmiştir. 

Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda oluşunu içeren maddelerden alınan 

puan 15-20 arasında ise etkili bir işlevden bahsedilebilir.Çalışanların bu alt 

boyuttan aldıkları puan 11,43 tür. 

 

Takımın anlamlı amaçlara sahip olmasını içeren maddelerin puanlanmasında 

takım, 30-35 arasında bir puana sahipse bu özellik açısından etkili bir işleve 



  84 

 

sahiptir.Bu araştırmada takımın anlamlı amaçlara sahip olmasını içeren 

maddelerin puanlanmasında çalışanların aldıkları puan  19,31 dir.Bu açıdan 

takımın anlamlı amaçlara sahip olmadığı gözlenmiştir. 

 

Takımın özel amaç veya takımda amaçların varlığı ve erişilmesini içeren 

maddelerin puanlanmasında 30-35 arsında bir puana sahip ise,yüksek etkili bir 

işlevden bahsedilebilir.Bu araştırmada çalışanların bu alt boyuttan aldıkları puan 

19,85 dir.Bu da araştırmanın yapıldığı bu işletmede çok yüksek düzeyde 

amaçların varlığına erişilmesinden bahsetmenin mümkün olmadığını 

göstermektedir. 

 

Takımda açık çalışma yaklaşımı alt boyutundan alınan puan 25-30 arasında ise 

etkili bir işleve sahiptir.Çalışanların bu alt boyuttan aldıkları puan 16,18 dir.Bu 

açıdan açık bir çalışma yaklaşımından bahsedilemez. 

 

Takımda üyelerin karşılıklı hesap verme alt boyutundan aldıkları puan 30-35 

arasında ise takım bu açıdan etkili bir işleve sahiptir.Çalışanların bu alt boyuttan 

aldıkları puan 19,51 dir.Bu yüzden bu işletmede karşılıklı hesap verme 

duygusundan bahsedilemez. 

 

 

 

 

 

Tablo16.  Çalışma davranışlarını değerlendirme puanları ile Cinsiyet 

Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

çalışanların davranışlarının değerlendirilmesi ölçeği   

cinsiyet N x ss t sd p 

bayan 30 34,46667 10,33485 1,51394 102 0,13313 

bay 74 31,39189 8,97762       
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Örneklem grubunu oluşturan çalışanların Çalışma Davranışlarını değerlendirme 

puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan bağımsız 

grup T testi sonucunda cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır.Bu da bu işletmede çalışan bayan veya bay personelin çalışma 

tutumları arasında fark olmadığını göstermektedir. 

 

 

Tablo17. Görev yönelimli davranış puanları ile Cinsiyet Bağımsız grup T 

testi sonuçları 

Görev yönelimli      

cinsiyet N x ss t sd p 

bayan 30 14,80000 4,82379 2,93561 102 0,00411 

bay 74 12,00000 4,22971       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların görev yönelimli davranış puanları cinsiyete göre  

0,05 düzeyinde bayan çalışanlar lehinde anlamlı olacak şekilde farklılaşmıştır. 

Bayan çalışanların görev yönelimli davranış puanları(x=14,80) bay olan 

deneklerin ortalamasından (x=12,00) daha yüksek bulunmuştur.Bu da bayan 

çalışanların görev yönelimli davranışlarının daha etkili olduğu sonucunu ortaya 

koymaktadır. 

 

 

Tablo18. İlişki yönelimli davranış puanları ile Cinsiyet Bağımsız grup T 

testi sonuçları 

 

İlişki yönelimli      

cinsiyet N x ss t sd p 

bayan 30 11,36667 4,08938 0,61079 102 0,5427 

bay 74 10,86486 3,67265       
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Örneklemi oluşturan çalışanların İlişki yönelimli davranış puanları cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan bağımsız grup T testi sonucunda 

cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

 

 

 

Tablo19. Kendine yönelimli davranış puanları ile Cinsiyet Bağımsız grup T 

testi sonuçları 

 

Kendine yönelim      

cinsiyet N x ss t sd p 

bayan 30 8,30000 2,62810 -0,3946 102 0,69397 

bay 74 8,52703 2,67009       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Kendine  yönelimli davranış puanları cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan bağımsız grup T testi 

sonucunda cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

 

Tablo20. Çalışanların birbirleri ile Uyum ölçeği  puanları ile Cinsiyet 

Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

çalışanların birbirleri ile uyumu ölçeği    

cinsiyet N x ss t sd p 

bayan 30 36,90000 10,85119 1,35817 102 0,17741 

bay 74 33,68919 10,95061       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların, Çalışanların birbirleri ile uyum ölçeği puanları 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan bağımsız grup T 

testi sonucunda cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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Tablo21. Takım etkililik ölçeği puanları ile Cinsiyet Bağımsız grup T testi 

sonuçları 

 

Takım etkililik 

ölçeği      

cinsiyet N x ss t sd p 

bayan 30 61,30000 16,37102 1,57249 102 0,11893 

bay 74 56,04054 15,07283       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım etkililik ölçeği puanları cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan bağımsız grup T testi sonucunda 

cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

 

 

 

 

Tablo22. Takım misyonu puanları ile Cinsiyet Bağımsız grup T testi 

sonuçları 

 

 

Takım misyonu      

cinsiyet N x ss t sd p 

bayan 30 12,33333 3,17678 1,53803 102 0,12714 

bay 74 11,25676 3,25644       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım misyonu puanları cinsiyete göre anlamlı 

bir farklılık göstermemektedir.Yapılan bağımsız grup T testi sonucunda cinsiyet 

grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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Tablo23. Takımda amaca erişme puanları ile Cinsiyet Bağımsız grup T testi 

sonuçları 

Takımda amaca erişme     

cinsiyet N x ss t sd p 

bayan 30 11,93333 3,44347 1,21134 102 0,22857 

bay 74 11,04054 3,38991       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımda amaca erişme puanları cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan bağımsız grup T testi sonucunda 

cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

Tablo24. Takımda üyeleri güçlendirme puanları ile Cinsiyet Bağımsız grup 

T testi sonuçları 

 

Takımdaki üyeleri güçlendirme     

cinsiyet N x ss t sd p 

bayan 30 12,13333 3,57899 1,66452 102 0,09908 

bay 74 10,91892 3,28449       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımda üyeleri güçlendirme puanları cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan bağımsız grup T testi 

sonucunda cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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Tablo25. Takımda Açık ve dürüst haberleşme puanları ile Cinsiyet 

Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

Takımda açık ve dürüst haberleşme    

cinsiyet N x ss t sd p 

bayan 30 12,03333 3,52805 1,28871 102 0,20041 

bay 74 11,09459 3,29869       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımda açık ve dürüst haberleşme puanları 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan bağımsız grup T 

testi sonucunda cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

 

 

 

Tablo26. Takımda Olumlu roller ve normlar puanları ile Cinsiyet Bağımsız 

grup T testi sonuçları 

Takımda olumlu roller     

cinsiyet N x ss t sd p 

bayan 30 12,86667 3,57899 1,52382 102 0,13065 

bay 74 11,72973 3,39338       

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımda olumlu roller ve normlar puanları 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan bağımsız grup T 

testi sonucunda cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 
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Tablo27. Takım çalışmalarının değerlendirilmesi puanları ile Cinsiyet 

Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

Takım çalışmalarının değerlendirilmesi 

ölçeği    

cinsiyet N x ss t sd p 

bayan 30 112,23333 27,21775 1,80496 102 0,07403 

bay 74 102,06757 25,53071       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım çalışmalarının değerlendirilmesi puanları 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan bağımsız grup T testi 

sonucunda cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

 

 

 

Tablo28. Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda oluşu puanları ile 

Cinsiyet Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

 

Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda 

oluşu    

cinsiyet N x ss t sd p 

bayan 30 13,23333 3,28721 1,71879 102 0,08869 

bay 74 12,09459 2,96634       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda oluşu 

puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan bağımsız grup 

T testi sonucunda cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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Tablo29. Takım üyelerinin beceri düzeyleri puanları ile Cinsiyet Bağımsız 

grup T testi sonuçları 

 

Takım üyelerinin beceri 

düzeyleri     

cinsiyet N x ss t sd p 

bayan 30 19,03333 4,30303 1,99739 102 0,04845 

bay 74 17,20270 4,20691       

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım üyelerinin beceri düzeyleri puanları 

cinsiyete göre 0,05 düzeyinde bayan çalışanlar lehinde anlamlı olacak şekilde 

farklılaşmıştır. Bayan denklerin Takım üyelerinin beceri düzeyleri puanları(x=19,03) 

bay olan deneklerin ortalamasından (x=17,20) daha yüksek bulunmuştur.Bu da bayan 

çalışanların beceri düzeylerinin daha etkili olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

Tablo30. Takımın anlamlı amaçlara sahip olma düzeyi puanları ile Cinsiyet 

Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

Takımın anlamlı amaçlara sahip olma düzeyi    

cinsiyet N x ss t sd p 

bayan 30 20,76667 6,05540 1,74091 102 0,08471 

bay 74 18,71622 5,17772       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımın anlamlı amaçlara sahip olma düzeyi 

puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan bağımsız grup 

T testi sonucunda cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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Tablo31. Amaçların varlığı ve erişilme düzeyi puanları ile Cinsiyet 

Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

Amaçların varlığı ve erişilme 

düzeyi     

cinsiyet N x ss t sd p 

bayan 30 20,66667 5,36485 0,89313 102 0,37389 

bay 74 19,52703 6,09339       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Amaçların varlığı ve erişilme düzeyi puanları 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan bağımsız grup T testi 

sonucunda cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

 

Tablo32. Açık çalışma yaklaşımı puanları ile Cinsiyet Bağımsız grup T testi 

sonuçları 

 

Açık çalışma yaklaşımı     

cinsiyet N x ss t sd p 

bayan 30 17,30000 5,33789 1,40029 102 0,16446 

bay 74 15,71622 5,18036       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Açık çalışma yaklaşımı puanları cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan bağımsız grup T testi sonucunda 

cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

 

Tablo33. Karşılıklı hesap verme duygusu puanları ile Cinsiyet Bağımsız 

grup T testi sonuçları 
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karşılıklı hesap verme duygusu     

cinsiyet N x ss t sd p 

bayan 30 21,23333 5,17076 1,90996 102 0,05895 

bay 74 18,81081 6,11236       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Karşılıklı hesap verme duygusu puanları cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan bağımsız grup T testi sonucunda 

cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

 

 

Tablo34.  Çalışma davranışlarını değerlendirme puanları ile Medeni Durum 

Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

çalışanların davranışlarının değerlendirilmesi 

ölçeği    

medeni durum N x ss t sd p 

evli 50 29,90000 9,40961 -2,5367 102 0,01271 

bekar 54 34,48148 9,00679       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Çalışma davranışlarını değerlendirme puanları 

Medeni Duruma göre 0,05 düzeyinde bekar çalışanlar lehinde anlamlı olacak şekilde 

farklılaşmıştır. Bekar deneklerin Çalışma davranışlarını değerlendirme puanları 

ortalaması (x=34,48) evli olan deneklerin ortalamasından (x=29,90) daha yüksek 

bulunmuştur.Bu da bekar çalışanların Çalışma davranışlarının daha etkili olduğu 

sonucunu ortaya koymaktadır. 
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Tablo35. Görev yönelimli davranış puanları ile Medeni Durum Bağımsız 

grup T testi sonuçları 

Görev 

yönelimli       

medeni 

durum 
N x ss t sd p 

evli 50 11,72000 4,56714 -2,3901 102 0,01868 

bekar 54 13,81481 4,37003       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Görev yönelimli davranış puanları Medeni Duruma 

göre 0,05 düzeyinde bekar çalışanlar lehinde anlamlı olacak şekilde farklılaşmıştır. 

Bekar deneklerin Görev yönelimli davranış puanları ortalaması (x=13,81) evli olan 

deneklerin ortalamasından (x=11,72) daha yüksek bulunmuştur.Bu da bekar 

çalışanların Görev yönelimli davranışlarının daha etkili olduğu sonucunu ortaya 

koymaktadır. 

 

 

Tablo36. İlişki yönelimli davranış puanları ile Medeni Durum Bağımsız 

grup T testi sonuçları 

 

İlişki 

yönelimli       

medeni 

durum 
" x ss t sd p 

evli 50 10,28000 3,94886 -1,9164 102 0,05811 

bekar 54 11,68519 3,52792       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların ilişki yönelimli davranış puanları medeni 

durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız grup T 

testi sonucunda evli ve bekar gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.. 
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Tablo37. Kendine yönelimli davranış puanları ile Medeni Durum Bağımsız 

grup T testi sonuçları 

 

Kendine yönelim      

medeni durum N x ss t sd p 

evli 50 7,90000 2,58922 -2,1164 102 0,03675 

bekar 54 8,98148 2,61700       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Kendine yönelimli davranış puanları Medeni 

Duruma göre 0,05 düzeyinde anlamlı olacak şekilde farklılaşmıştır. Bekar deneklerin 

Kendine yönelimli davranış puanları ortalaması (x=8,98) evli olan deneklerin 

ortalamasından (x=7,90) daha yüksek bulunmuştur.Bu da bekar çalışanların Kendine 

yönelimli davranışlarının daha etkili olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. 

 

 

Tablo38. Çalışanların birbirleri ile Uyum ölçeği  puanları ile Medeni 

Durum Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

çalışanların birbirleri ile uyumu 

ölçeği     

medeni durum N x ss t sd p 

evli 50 32,26000 10,31110 -2,144 102 0,03441 

bekar 54 36,79630 11,19700       

 

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Çalışanların birbirleri ile Uyum ölçeği  puanları 

Medeni Duruma göre 0,05 düzeyinde bekar çalışanlar lehinde anlamlı olacak şekilde 

farklılaşmıştır. Bekar deneklerin Çalışanların birbirleri ile Uyum ölçeği  puanları 

ortalaması (x=36,79) evli olan deneklerin ortalamasından (x=32,26) daha yüksek 

bulunmuştur.Bu da bekar çalışanların Çalışanların birbirleri ile Uyumu  konusunda 

daha etkili olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. 
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Tablo39. Takım etkililik ölçeği puanları ile Medeni Durum Bağımsız grup 

T testi sonuçları 

Takım etkililik ölçeği      

medeni durum N x ss t sd p 

evli 50 53,96000 16,10420 -2,316 102 0,02256 

bekar 54 60,88889 14,40213       

 

 

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım etkililik ölçeği puanları  Medeni Duruma 

göre 0,05 düzeyinde bekar çalışanlar lehinde anlamlı olacak şekilde farklılaşmıştır. 

Bekar deneklerin Takım etkililik ölçeği puanları ortalaması (x=60,88) evli olan 

deneklerin ortalamasından (x=53,96) daha yüksek bulunmuştur.  

 

 

Tablo40. Takım misyonu puanları ile Medeni Durum Bağımsız grup T testi 

sonuçları 

 

Takım 

misyonu       

medeni 

durum 
N x ss t sd p 

evli 50 10,94000 3,22876 -1,9153 102 0,05825 

bekar 54 12,14815 3,20028       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım misyonu puanları medeni durumlarına göre 

anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız grup T testi sonucunda evli 

ve bekar gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.. 
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Tablo41. Takımda amaca erişme puanları ile Medeni Durum Bağımsız 

grup T testi sonuçları 

 

Takımda amaca erişme      

medeni durum N x ss t sd p 

evli 50 10,48000 3,47727 -2,4063 102 0,01792 

bekar 54 12,05556 3,20033       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımda amaca erişme puanları Medeni Duruma 

göre 0,05 düzeyinde bekar çalışanlar lehinde anlamlı olacak şekilde farklılaşmıştır. 

Bekar deneklerin Takımda amaca erişme puanları ortalaması (x=12,05) evli olan 

deneklerin ortalamasından (x=10,48) daha yüksek bulunmuştur.  

 

 

Tablo42. Takımda üyeleri güçlendirme puanları ile Medeni Durum 

Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

Takımdaki üyeleri güçlendirme     

medeni durum N x ss t sd p 

evli 50 10,58000 3,41121 -2,0189 102 0,04612 

bekar 54 11,90741 3,29246       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımda üyeleri güçlendirme puanları Medeni 

Duruma göre 0,05 düzeyinde bekar çalışanlar lehinde anlamlı olacak şekilde 

farklılaşmıştır. Bekar deneklerin Takımda üyeleri güçlendirme puanları ortalaması 

(x=11,90) evli olan deneklerin ortalamasından (x=10,58) daha yüksek bulunmuştur. 
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Tablo43. Takımda Açık ve dürüst haberleşme puanları ile Medeni Durum 

Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

Takımda açık ve dürüst haberleşme     

medeni durum N x ss t sd p 

evli 50 10,64000 3,43309 -2,1449 102 0,03434 

bekar 54 12,03704 3,20944       

 

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımda Açık ve dürüst haberleşme puanları 

Medeni Duruma göre 0,05 düzeyinde bekar çalışanlar lehinde anlamlı olacak şekilde 

farklılaşmıştır. Bekar deneklerin Takımda Açık ve dürüst haberleşme puanları 

ortalaması (x=12,03) evli olan deneklerin ortalamasından (x=10,64) daha yüksek 

bulunmuştur. 

 

 

Tablo44. Takımda Olumlu roller ve normlar puanları ile Medeni Durum 

Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

Takımda olumlu roller      

medeni durum N x ss t sd p 

evli 50 11,32000 3,62778 -2,1218 102 0,03627 

bekar 54 12,74074 3,19897       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımda Olumlu roller ve normlar puanları Medeni 

Duruma göre 0,05 düzeyinde bekar çalışanlar lehinde anlamlı olacak şekilde 

farklılaşmıştır. Bekar deneklerin Takımda Olumlu roller ve normlar puanları 

ortalaması (x=12,74) evli olan deneklerin ortalamasından (x=11,32) daha yüksek 

bulunmuştur 

 

 



  99 

 

Tablo45. Takım çalışmalarının değerlendirilmesi puanları ile Medeni 

Durum Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

Takım çalışmalarının değerlendirilmesi ölçeği    

medeni durum N x ss t sd p 

evli 50 101,82000 26,51275 -1,1887 102 0,23733 

bekar 54 107,94444 26,00973       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım çalışmalarının değerlendirilmesi puanları 

medeni durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız 

grup T testi sonucunda evli ve bekar gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır.. 

 

 

Tablo46. Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda oluşu puanları ile 

Medeni Durum Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda oluşu    

medeni durum N x ss t sd p 

evli 50 12,12000 2,89010 -0,9622 102 0,33823 

bekar 54 12,70370 3,26577       

 

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda oluşu 

puanları medeni durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan 

bağımsız grup T testi sonucunda evli ve bekar gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır.. 
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Tablo47. Takım üyelerinin beceri düzeyleri puanları ile Medeni Durum 

Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

Takım üyelerinin beceri düzeyleri     

medeni durum N x ss t sd p 

evli 50 17,02000 4,32123 -1,6369 102 0,10472 

bekar 54 18,38889 4,20430       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım üyelerinin beceri düzeyleri puanları medeni 

durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız grup T 

testi sonucunda evli ve bekar gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

 

 

Tablo48. Takımın anlamlı amaçlara sahip olma düzeyi puanları ile Medeni 

Durum Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

 

Takımın anlamlı amaçlara sahip olma düzeyi    

medeni durum N x ss t sd p 

evli 50 18,68000 5,69439 -1,1223 102 0,26435 

bekar 54 19,88889 5,29031       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımın anlamlı amaçlara sahip olma düzeyi 

puanları medeni durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan 

bağımsız grup T testi sonucunda evli ve bekar gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

 

 

Tablo49. Amaçların varlığı ve erişilme düzeyi puanları ile Medeni Durum 

Bağımsız grup T testi sonuçları 
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Amaçların varlığı ve erişilme düzeyi     

medeni durum N x ss t sd p 

evli 50 19,18000 6,21614 -1,1274 102 0,26221 

bekar 54 20,48148 5,55501       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Amaçların varlığı ve erişilme düzeyi puanları 

medeni durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız 

grup T testi sonucunda evli ve bekar gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

 

 

Tablo50. Açık çalışma yaklaşımı puanları ile Medeni Durum Bağımsız grup 

T testi sonuçları 

 

Açık çalışma yaklaşımı      

medeni durum N x ss t sd p 

evli 50 15,98000 5,25470 -0,3594 102 0,72006 

bekar 54 16,35185 5,28850       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Açık çalışma yaklaşımı puanları medeni 

durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız grup T 

testi sonucunda evli ve bekar gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

 

 

Tablo51. Karşılıklı hesap verme duygusu puanları ile Medeni Durum 

Bağımsız grup T testi sonuçları 

  

karşılıklı hesap verme duygusu     

medeni durum N x ss t sd p 

evli 50 18,84000 5,59650 -1,1084 102 0,2703 

bekar 54 20,12963 6,21940       
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Örneklemi oluşturan çalışanların Karşılıklı hesap verme duygusu puanları medeni 

durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız grup T 

testi sonucunda evli ve bekar gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

Tablo52.  Çalışma davranışlarını değerlendirme puanları ile Personel 

Grubu Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

çalışanların davranışlarının değerlendirilmesi 

ölçeği    

personel grubu N x ss t sd p 

mavi yaka 67 31,86567 9,16498 -0,5986 102 0,55075 

beyaz yaka 37 33,02703 10,00968       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Çalışma davranışlarını değerlendirme puanları 

Personel Gruplarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız 

grup T testi sonucunda mavi yaka  ve beyaz yaka gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. 

 

 

Tablo53. Görev yönelimli davranış puanları ile Personel Grubu Bağımsız 

grup T testi sonuçları 

  

Görev 

yönelimli       

personel 

grubu N x ss t sd p 

mavi yaka 67 12,11940 4,06583 -2,1023 102 0,03799 

beyaz yaka 37 14,05405 5,18516       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Görev yönelimli davranış puanları Personel 

gruplarına  göre 0,05 düzeyinde beyaz yaka  çalışanlar lehinde anlamlı olacak şekilde 
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farklılaşmıştır. Beyaz yaka  deneklerin Görev yönelimli davranış puanları ortalaması 

(x=14,05) mavi yaka  olan deneklerin ortalamasından (x=12,11) daha yüksek 

bulunmuştur.Bu da beyaz yaka  çalışanların Görev yönelimli davranışlarının daha 

etkili olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. 

 

 

Tablo54. İlişki yönelimli davranış puanları ile Personel Grubu Bağımsız 

grup T testi sonuçları 

 

İlişki 

yönelimli       

personel 

grubu N x ss t sd p 

mavi yaka 67 11,10448 3,86176 0,34253 102 0,73266 

beyaz yaka 37 10,83784 3,68566       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların İlişki yönelimli davranış puanları Personel 

Gruplarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız grup T 

testi sonucunda mavi yaka  ve beyaz yaka gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır 

 

Tablo55. Kendine yönelimli davranış puanları ile Personel Grubu Bağımsız 

grup T testi sonuçları 

 

Kendine yönelim      

personel grubu N x ss t sd p 

mavi yaka 67 8,64179 2,71752 0,93382 102 0,3526 

beyaz yaka 37 8,13514 2,51840       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Kendine yönelimli davranış puanları Personel 

Gruplarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız grup T 
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testi sonucunda mavi yaka  ve beyaz yaka gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

 

 

Tablo56. Çalışanların birbirleri ile Uyum ölçeği  puanları ile Personel 

Grubu Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

çalışanların birbirleri ile uyumu 

ölçeği     

personel grubu N x ss t sd p 

mavi yaka 67 34,16418 11,56483 -0,5627 102 0,57486 

beyaz yaka 37 35,43243 9,89259       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Çalışanların birbirleri ile Uyum ölçeği puanları 

Personel Gruplarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız 

grup T testi sonucunda mavi yaka  ve beyaz yaka gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. 

 

 

Tablo57. Takım etkililik ölçeği puanları ile Personel Grubu Bağımsız grup 

T testi sonuçları 

 

Takım etkililik ölçeği      

personel grubu N x ss t sd p 

mavi yaka 67 56,62687 15,30680 -0,8195 102 0,41443 

beyaz yaka 37 59,24324 16,09072       

 

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım etkililik ölçeği puanları Personel Gruplarına 

göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız grup T testi 
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sonucunda mavi yaka  ve beyaz yaka gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

 

Tablo58. Takım misyonu puanları ile Personel Grubu Bağımsız grup T testi 

sonuçları 

 

Takım 

misyonu       

personel 

grubu N x ss t sd p 

mavi yaka 67 11,47761 3,21624 -0,3765 102 0,7073 

beyaz yaka 37 11,72973 3,36360       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım misyonu puanları Personel Gruplarına göre 

anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız grup T testi sonucunda 

mavi yaka  ve beyaz yaka gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

 

Tablo59. Takımda amaca erişme puanları ile Personel Grubu Bağımsız 

grup T testi sonuçları 

 

 

Takımda amaca erişme      

personel grubu N x ss t sd p 

mavi yaka 67 11,19403 3,37207 -0,4167 102 0,67779 

beyaz yaka 37 11,48649 3,52469       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımda amaca erişme puanları Personel 

Gruplarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız grup T 

testi sonucunda mavi yaka  ve beyaz yaka gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 
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Tablo60. Takımda üyeleri güçlendirme puanları ile Personel Grubu 

Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

Takımdaki üyeleri güçlendirme     

personel grubu N x ss t sd p 

mavi yaka 67 11,07463 3,48726 -0,7841 102 0,43482 

beyaz yaka 37 11,62162 3,25193       

 

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımda üyeleri güçlendirme puanları Personel 

Gruplarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız grup T 

testi sonucunda mavi yaka  ve beyaz yaka gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

 

 

Tablo61. Takımda Açık ve dürüst haberleşme puanları ile Personel Grubu 

Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

Takımda açık ve dürüst haberleşme     

personel grubu N x ss t sd p 

mavi yaka 67 11,04478 3,22130 -1,3076 102 0,19394 

beyaz yaka 37 11,94595 3,61283       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımda Açık ve dürüst haberleşme puanları 

Personel Gruplarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız 

grup T testi sonucunda mavi yaka  ve beyaz yaka gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. 
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Tablo62. Takımda Olumlu roller ve normlar puanları ile Personel Grubu 

Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

Takımda olumlu roller      

personel grubu N x ss t sd p 

mavi yaka 67 11,83582 3,45358 -0,8767 102 0,38273 

beyaz yaka 37 12,45946 3,50868       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımda Olumlu roller ve normlar puanları 

Personel Gruplarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız 

grup T testi sonucunda mavi yaka  ve beyaz yaka gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. 

 

 

Tablo63. Takım çalışmalarının değerlendirilmesi puanları ile Personel 

Grubu Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

Takım çalışmalarının değerlendirilmesi ölçeği    

personel grubu N x ss t sd p 

mavi yaka 67 104,85075 27,05116 -0,0775 102 0,93839 

beyaz yaka 37 105,27027 25,26047       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım çalışmalarının değerlendirilmesi puanları 

Personel Gruplarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız 

grup T testi sonucunda mavi yaka  ve beyaz yaka gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. 
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Tablo64. Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda oluşu puanları ile 

Personel Grubu Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda oluşu    

personel grubu N x ss t sd p 

mavi yaka 67 12,40299 3,19592 -0,0888 102 0,92941 

beyaz yaka 37 12,45946 2,93063       

 

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda oluşu 

puanları Personel Gruplarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan 

bağımsız grup T testi sonucunda mavi yaka  ve beyaz yaka gruplar arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmamıştır. 

 

 

Tablo65. Takım üyelerinin beceri düzeyleri puanları ile Personel Grubu 

Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

Takım üyelerinin beceri düzeyleri     

personel grubu N x ss t sd p 

mavi yaka 67 17,59701 4,43492 -0,4256 102 0,67129 

beyaz yaka 37 17,97297 4,07899       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım üyelerinin beceri düzeyleri puanları Personel 

Gruplarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız grup T 

testi sonucunda mavi yaka  ve beyaz yaka gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 
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Tablo66. Takımın anlamlı amaçlara sahip olma düzeyi puanları ile 

Personel Grubu Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

Takımın anlamlı amaçlara sahip olma düzeyi    

personel grubu N x ss t sd p 

mavi yaka 67 19,34328 5,44268 0,08846 102 0,92969 

beyaz yaka 37 19,24324 5,66375       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımın anlamlı amaçlara sahip olma düzeyi 

puanları Personel Gruplarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan 

bağımsız grup T testi sonucunda mavi yaka  ve beyaz yaka gruplar arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmamıştır. 

 

 

Tablo67. Amaçların varlığı ve erişilme düzeyi puanları ile Personel Grubu 

Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

Amaçların varlığı ve erişilme düzeyi     

personel grubu N x ss t sd p 

mavi yaka 67 19,91045 6,03206 0,12679 102 0,89935 

beyaz yaka 37 19,75676 5,70285       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Amaçların varlığı ve erişilme düzeyi puanları 

Personel Gruplarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız 

grup T testi sonucunda mavi yaka  ve beyaz yaka gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. 

 

 

 

 



  110 

 

Tablo68. Açık çalışma yaklaşımı puanları ile Personel Grubu Bağımsız 

grup T testi sonuçları 

 

Açık çalışma yaklaşımı      

personel grubu N x ss t sd p 

mavi yaka 67 16,34328 5,49256 0,44317 102 0,65858 

beyaz yaka 37 15,86486 4,83714       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Açık çalışma yaklaşımı puanları Personel 

Gruplarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız grup T 

testi sonucunda mavi yaka  ve beyaz yaka gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

 

 

Tablo69. Karşılıklı hesap verme duygusu puanları ile Personel Grubu 

Bağımsız grup T testi sonuçları 

 

karşılıklı hesap verme duygusu     

personel grubu N x ss t sd p 

mavi yaka 67 19,25373 6,14063 -0,5898 102 0,55663 

beyaz yaka 37 19,97297 5,59507       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Karşılıklı hesap verme duygusu puanları Personel 

Gruplarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.Yapılan bağımsız grup T 

testi sonucunda mavi yaka  ve beyaz yaka gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

 

 

Tablo70.  Çalışma davranışlarını değerlendirme puanları ile Deneklerin 

Mezun Oldukları Okul türü Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 
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çalışanların davranışlarının değerlendirilmesi ölçeği   

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 876,05 4 219,0125 2,61016 0,04001 

Gruplariçi 8306,863462 99 83,90771173     

Toplam 9182,913462 103       

Örneklem grubunun Çalışma davranışlarını değerlendirme puanları,deneklerin 

Mezun Oldukları Okul türüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.Yapılan tek 

yönlü varyans analizi sonucunda gruplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. 

 

 

 

 

Tablo71. Görev yönelimli davranış puanları ile Deneklerin Mezun 

Oldukları Okul türü Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

  

Görev 

yönelimli      

Varyans 

kaynağı Kareler Top. sd 

Kareler 

ortalaması f p 

Gruplararası 203,8098901 4 50,95247253 2,59434 0,04099 

Gruplariçi 1944,343956 99 19,63983794     

Toplam 2148,153846 103       

 

Örneklem grubunun Görev yönelimli davranış puanları,deneklerin Mezun Oldukları 

Okul türüne göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.Yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonucunda gruplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
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Tablo72. İlişki yönelimli davranış puanları ile Deneklerin Mezun Oldukları 

Okul türü Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

İlişki 

yönelimli      

Varyans 

kaynağı Kareler Top. sd 

Kareler 

ortalaması f p 

Gruplararası 103,2793956 4 25,8198489 1,86349 0,12284 

Gruplariçi 1371,710989 99 13,85566656     

Toplam 1474,990385 103       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların İlişki yönelimli davranış puanları deneklerin Mezun 

Oldukları Okul türüne  göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Yapılan Tek 

yönlü Varyans Analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. 

 

 

Tablo73. Kendine yönelimli davranış puanları ile Deneklerin Mezun 

Oldukları Okul türü Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Kendine 

yönelim          

Varyans 

kaynağı Kareler Top. sd 

Kareler 

ortalaması f p 

Gruplararası 47,90247253 4 11,97561813 1,75918 0,14315 

Gruplariçi 673,9436813 99 6,807511933     

Toplam 721,8461538 103       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Kendine yönelimli davranış puanları deneklerin 

Mezun Oldukları Okul türüne  göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Yapılan 

Tek yönlü Varyans Analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. 
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Tablo74. Çalışanların birbirleri ile Uyum ölçeği  puanları ile Deneklerin 

Mezun Oldukları Okul türü Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

çalışanların birbirleri ile uyumu ölçeği      

Varyans kaynağı Kareler Top. sd 

Kareler 

ortalaması f p 

Gruplararası 620,8692308 4 155,2173077 1,30582 0,27313 

Gruplariçi 11767,74615 99 118,8661228     

Toplam 12388,61538 103       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Çalışanların birbirleri ile Uyum ölçeği  puanları 

deneklerin Mezun Oldukları Okul türüne  göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Yapılan Tek yönlü Varyans Analizi sonucunda gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

 

Tablo75. Takım etkililik ölçeği puanları ile Deneklerin Mezun Oldukları 

Okul türü Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Takım etkililik ölçeği 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 1463,796703 4 365,9491758 1,54272 0,19574 

Gruplariçi 23483,85714 99 237,2106782     

Toplam 24947,65385 103       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım etkililik ölçeği puanları deneklerin Mezun 

Oldukları Okul türüne  göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Yapılan Tek 

yönlü Varyans Analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. 
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Tablo76. Takım misyonu puanları ile Deneklerin Mezun Oldukları Okul  

türü Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

Takım 

misyonu          

Varyans 

kaynağı Kareler Top. sd 

Kareler 

ortalaması f p 

Gruplararası 39,8760989 4 9,969024725 0,93846 0,44503 

Gruplariçi 1051,652747 99 10,62275502     

Toplam 1091,528846 103       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım misyonu puanları deneklerin Mezun 

Oldukları Okul türüne  göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Yapılan Tek 

yönlü Varyans Analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. 

 

 

Tablo77. Takımda amaca erişme puanları ile Deneklerin Mezun Oldukları 

Okul türü Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Takımda 

amaca erişme          

Varyans 

kaynağı Kareler Top. sd 

Kareler 

ortalaması f p 

Gruplararası 52,31565934 4 13,07891484 1,12843 0,34755 

Gruplariçi 1147,443956 99 11,59034299     

Toplam 1199,759615 103       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımda amaca erişme puanları deneklerin Mezun 

Oldukları Okul türüne  göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Yapılan Tek 
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yönlü Varyans Analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. 

 

 

Tablo78. Takımda üyeleri güçlendirme puanları ile Deneklerin Mezun 

Oldukları Okul türü Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

Takımdaki üyeleri güçlendirme 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 33,68571429 4 8,421428571 0,72073 0,57977 

Gruplariçi 1156,775824 99 11,68460428     

Toplam 1190,461538 103       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımda üyeleri güçlendirme puanları deneklerin 

Mezun Oldukları Okul türüne  göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Yapılan 

Tek yönlü Varyans Analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. 

 

 

Tablo79. Takımda Açık ve dürüst haberleşme puanları ile Deneklerin 

Mezun Oldukları Okul türü Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

 

Takımda açık ve dürüst haberleşme 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 98,80027473 4 24,70006868 2,27404 0,06659 

Gruplariçi 1075,31511 99 10,86176879     

Toplam 1174,115385 103       

 

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımda Açık ve dürüst haberleşme puanları 

deneklerin Mezun Oldukları Okul türüne  göre anlamlı bir farklılık 



  116 

 

göstermemektedir. Yapılan Tek yönlü Varyans Analizi sonucunda gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

 

Tablo80. Takımda Olumlu roller ve normlar puanları ile Deneklerin 

Mezun Oldukları Okul türü Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Takımda olumlu roller        

Varyans kaynağı Kareler Top. sd 

Kareler 

ortalaması f p 

Gruplararası 112,853022 4 28,21325549 2,4788 0,04886 

Gruplariçi 1126,800824 99 11,38182651     

Toplam 1239,653846 103       

 

 

 

 

 

Tablo81. Takım çalışmalarının değerlendirilmesi puanları ile Deneklerin 

Mezun Oldukları Okul türü Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

Takım çalışmalarının değerlendirilmesi ölçeği 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 1498,506868 4 374,626717 0,53155 0,71282 

Gruplariçi 69773,49313 99 704,7827589     

Toplam 71272 103       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım çalışmalarının değerlendirilmesi puanları 

deneklerin Mezun Oldukları Okul türüne  göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Yapılan Tek yönlü Varyans Analizi sonucunda gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 
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Tablo82. Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda oluşu puanları ile 

Deneklerin Mezun Oldukları Okul türü Tek Yönlü Varyans  

Analizi sonuçları 

 

 

Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda oluşu   

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 25,37362637 4 6,343406593 0,65552 0,62436 

Gruplariçi 958,010989 99 9,676878677     

Toplam 983,3846154 103       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda oluşu 

puanları deneklerin Mezun Oldukları Okul türüne  göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Yapılan Tek yönlü Varyans Analizi sonucunda gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

 

Tablo83. Takım üyelerinin beceri düzeyleri puanları ile Deneklerin Mezun 

Oldukları Okul türü Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Takım üyelerinin beceri düzeyleri 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 32,6043956 4 8,151098901 0,43202 0,78519 

Gruplariçi 1867,857143 99 18,86724387     

Toplam 1900,461538 103       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takım üyelerinin beceri düzeyleri puanları 

deneklerin Mezun Oldukları Okul türüne  göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Yapılan Tek yönlü Varyans Analizi sonucunda gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 
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Tablo84. Takımın anlamlı amaçlara sahip olma düzeyi puanları ile 

Deneklerin Mezun Oldukları Okul türü Tek Yönlü Varyans 

Analizi sonuçları 

   

Takımın analamlı amaçlara sahip olma düzeyi 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 60,36181319 4 15,0904533 0,48985 0,74316 

Gruplariçi 3049,792033 99 30,80598013     

Toplam 3110,153846 103       

 

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Takımın anlamlı amaçlara sahip olma düzeyi 

puanları deneklerin Mezun Oldukları Okul türüne  göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Yapılan Tek yönlü Varyans Analizi sonucunda gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

 

Tablo85. Amaçların varlığı ve erişilme düzeyi puanları ile Deneklerin 

Mezun Oldukları Okul türü Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Amaçların varlığı ve erişilme düzeyi 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 161,239011 4 40,30975275 1,16974 0,32884 

Gruplariçi 3411,597527 99 34,46058109     

Toplam 3572,836538 103       
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Örneklemi oluşturan çalışanların Amaçların varlığı ve erişilme düzeyi puanları 

deneklerin Mezun Oldukları Okul türüne  göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Yapılan Tek yönlü Varyans Analizi sonucunda gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

 

 

Tablo86. Açık çalışma yaklaşımı puanları ile Deneklerin Mezun Oldukları 

Okul türü Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Açık çalışma yaklaşımı 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 27,98131868 4 6,99532967 0,24638 0,91124 

Gruplariçi 2810,903297 99 28,39296259     

Toplam 2838,884615 103       

 

Örneklemi oluşturan çalışanların Açık çalışma yaklaşımı puanları deneklerin Mezun 

Oldukları Okul türüne  göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Yapılan Tek 

yönlü Varyans Analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. 

 

 

Tablo87. Karşılıklı hesap verme duygusu puanları ile Deneklerin Mezun 

Oldukları Okul türü Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

karşılıklı hesap verme duygusu 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 104,682967 4 26,17074176 0,73536 0,57 

Gruplariçi 3523,307418 99 35,58896381     

Toplam 3627,990385 103       
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Örneklemi oluşturan çalışanların Karşılıklı hesap verme duygusu puanları deneklerin 

Mezun Oldukları Okul türüne  göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Yapılan 

Tek yönlü Varyans Analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. 

 

Tablo88.  Çalışma davranışlarını değerlendirme puanları ile Deneklerin İş 

Tecrübesi Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

çalışanların davranışlarının değerlendirilmesi ölçeği   

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 445,8666722 4 111,4666681 1,26304 0,28969 

Gruplariçi 8737,046789 99 88,25299787     

Toplam 9182,913462 103       

Örneklem grubunun Çalışma davranışlarını değerlendirme puanları,deneklerin iş 

tecrübelerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  

 

 

Tablo89. Görev yönelimli davranış puanları ile Deneklerin İş Tecrübesi 

Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

  

Görev yönelimli 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 100,7650655 4 25,19126637 1,21811 0,30801 

Gruplariçi 2047,388781 99 20,68069475     

Toplam 2148,153846 103       

 

Örneklem grubunun Görev yönelimli davranış puanları,deneklerin iş tecrübelerine 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  
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Tablo90. İlişki yönelimli davranış puanları ile Deneklerin İş Tecrübesi Tek 

Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

İlişki yönelimli 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 41,20663642 4 10,3016591 0,71131 0,58611 

Gruplariçi 1433,783748 99 14,48266412     

Toplam 1474,990385 103       

 

Örneklem grubunun İlişki yönelimli davranış puanları,deneklerin iş tecrübelerine 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  

 

 

Tablo91. Kendine yönelimli davranış puanları ile Deneklerin İş Tecrübesi 

Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Kendine yönelim 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 52,23340132 4 13,05835033 1,93063 0,11125 

Gruplariçi 669,6127525 99 6,763765177     

Toplam 721,8461538 103       

 

Örneklem grubunun Kendine yönelimli davranış puanları,deneklerin iş tecrübelerine 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  

 

 

Tablo92. Çalışanların birbirleri ile Uyum ölçeği  puanları ile Deneklerin İş 

Tecrübesi Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 
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çalışanların birbirleri ile uyumu ölçeği 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 373,1151321 4 93,27878302 0,76856 0,5482 

Gruplariçi 12015,50025 99 121,3686894     

Toplam 12388,61538 103       

 

Örneklem grubunun Çalışanların birbirleri ile Uyum ölçeği  puanları,deneklerin iş 

tecrübelerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  

Tablo93. Takım etkililik ölçeği puanları ile Deneklerin İş Tecrübesi Tek 

Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Takım etkililik ölçeği 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 1101,25289 4 275,3132225 1,14298 0,34086 

Gruplariçi 23846,40096 99 240,8727369     

Toplam 24947,65385 103       

 

Örneklem grubunun Takım etkililik ölçeği puanları,deneklerin iş tecrübelerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda 

gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

 

Tablo94. Takım misyonu puanları ile Deneklerin İş Tecrübesi Tek Yönlü 

Varyans Analizi sonuçları 

 

Takım misyonu 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 35,05137501 4 8,762843753 0,82115 0,51471 

Gruplariçi 1056,477471 99 10,67148961     

Toplam 1091,528846 103       
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Örneklem grubunun Takım misyonu puanları,deneklerin iş tecrübelerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda 

gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

 

Tablo95. Takımda amaca erişme puanları ile Deneklerin İş Tecrübesi Tek 

Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Takımda amaca erişme 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 45,64695305 4 11,41173826 0,9789 0,42268 

Gruplariçi 1154,112662 99 11,65770366     

Toplam 1199,759615 103       

 

Örneklem grubunun Takımda amaca erişme puanları,deneklerin iş tecrübelerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda 

gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır 

 

 

 

Tablo96. Takımda üyeleri güçlendirme puanları ile Deneklerin İş Tecrübesi 

Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Takımdaki üyeleri güçlendirme 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 50,29359113 4 12,57339778 1,09174 0,3649 

Gruplariçi 1140,167947 99 11,51684795     

Toplam 1190,461538 103       
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Örneklem grubunun Takımda üyeleri güçlendirme puanları,deneklerin iş 

tecrübelerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

 

Tablo97. Takımda Açık ve dürüst haberleşme puanları ile Deneklerin İş 

Tecrübesi Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Takımda açık ve dürüst haberleşme 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 47,66392358 4 11,91598089 1,04726 0,38688 

Gruplariçi 1126,451461 99 11,37829759     

Toplam 1174,115385 103       

 

Örneklem grubunun Takımda Açık ve dürüst haberleşme puanları,deneklerin iş 

tecrübelerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

 

 

Tablo98. Takımda Olumlu roller ve normlar puanları ile Deneklerin İş 

Tecrübesi Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Takımda olumlu roller 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 52,43728771 4 13,10932193 1,09316 0,36422 

Gruplariçi 1187,216558 99 11,99208645     

Toplam 1239,653846 103       

 

Örneklem grubunun Takımda Olumlu roller ve normlar puanları,deneklerin iş 

tecrübelerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 
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Tablo99. Takım çalışmalarının değerlendirilmesi puanları ile Deneklerin İş 

Tecrübesi Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

 

Takım çalışmalarının değerlendirilmesi ölçeği 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 1262,046014 4 315,5115034 0,44616 0,77495 

Gruplariçi 70009,95399 99 707,1712524     

Toplam 71272 103       

 

Örneklem grubunun Takım çalışmalarının değerlendirilmesi puanları,deneklerin iş 

tecrübelerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

 

Tablo100. Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda oluşu puanları ile 

Deneklerin İş Tecrübesi Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

 

Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda oluşu 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 16,43088162 4 4,107720405 0,42056 0,79347 

Gruplariçi 966,9537338 99 9,767209432     

Toplam 983,3846154 103       

 

 

Örneklem grubunun Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda oluşu 

puanları,deneklerin iş tecrübelerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 
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Tablo101. Takım üyelerinin beceri düzeyleri puanları ile Deneklerin İş 

Tecrübesi Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Takım üyelerinin beceri düzeyleri 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 32,19359113 4 8,048397783 0,42649 0,78919 

Gruplariçi 1868,267947 99 18,87139341     

Toplam 1900,461538 103       

 

 

Örneklem grubunun Takım üyelerinin beceri düzeyleri puanları,deneklerin iş 

tecrübelerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

 

Tablo102. Takımın anlamlı amaçlara sahip olma düzeyi puanları ile 

Deneklerin İş Tecrübesi Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Takımın anlamlı amaçlara sahip olma düzeyi 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 125,9694306 4 31,49235764 1,04476 0,38815 

Gruplariçi 2984,184416 99 30,14327693     

Toplam 3110,153846 103       

 

Örneklem grubunun Takımın anlamlı amaçlara sahip olma düzeyi 

puanları,deneklerin iş tecrübelerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 
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Tablo103. Amaçların varlığı ve erişilme düzeyi puanları ile Deneklerin İş 

Tecrübesi Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Amaçların varlığı ve erişilme düzeyi 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 85,07744755 4 21,26936189 0,60373 0,66084 

Gruplariçi 3487,759091 99 35,22988981     

Toplam 3572,836538 103       

 

Örneklem grubunun Amaçların varlığı ve erişilme düzeyi puanları,deneklerin iş 

tecrübelerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

 

 

Tablo104. Açık çalışma yaklaşımı puanları ile Deneklerin İş Tecrübesi Tek 

Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Açık çalışma yaklaşımı 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 41,70701798 4 10,4267545 0,36903 0,83019 

Gruplariçi 2797,177597 99 28,25431917     

Toplam 2838,884615 103       

 

Örneklem grubunun Açık çalışma yaklaşımı puanları,deneklerin iş tecrübelerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda 

gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

 

 

 



  128 

 

Tablo105. Karşılıklı hesap verme duygusu puanları ile Deneklerin İş 

Tecrübesi Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

karşılıklı hesap verme duygusu 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 49,3875888 4 12,3468972 0,34157 0,8493 

Gruplariçi 3578,602796 99 36,14750299     

Toplam 3627,990385 103       

 

Örneklem grubunun Karşılıklı hesap verme duygusu puanları,deneklerin iş 

tecrübelerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

 

Tablo106.  Çalışma davranışlarını değerlendirme puanları ile Deneklerin 

Yaşları Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

çalışanların davranışlarının değerlendirilmesi ölçeği 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 768,6937646 3 256,2312549 3,04522 0,03229 

Gruplariçi 8414,219697 100 84,14219697     

Toplam 9182,913462 103       

 

Örneklem grubunun Çalışma davranışlarını değerlendirme puanları,deneklerin 

yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonucunda gruplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
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Tablo107. Görev yönelimli davranış puanları ile Deneklerin Yaşları Tek 

Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Görev yönelimli 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 126,3405886 3 42,11352953 2,08296 0,10725 

Gruplariçi 2021,813258 100 20,21813258     

Toplam 2148,153846 103       

Örneklem grubunun Görev yönelimli davranış puanları,deneklerin yaşlarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda 

gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

  

 

Tablo108. İlişki yönelimli davranış puanları ile Deneklerin Yaşları Tek 

Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

İlişki yönelimli 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 80,78318765 3 26,92772922 1,9314 0,12935 

Gruplariçi 1394,207197 100 13,94207197     

Toplam 1474,990385 103       

 

Örneklem grubunun İlişki yönelimli davranış puanları,deneklerin yaşlarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda 

gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 
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Tablo109. Kendine yönelimli davranış puanları ile Deneklerin Yaşları Tek 

Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Kendine yönelim 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 59,77039627 3 19,92346542 3,00924 0,03377 

Gruplariçi 662,0757576 100 6,620757576     

Toplam 721,8461538 103       

 

 

Örneklem grubunun Kendine yönelimli davranış puanları,deneklerin yaşlarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda 

gruplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

 

 

 

Tablo110. Çalışanların birbirleri ile Uyum ölçeği  puanları ile Deneklerin 

Yaşları Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

çalışanların birbirleri ile uyumu ölçeği 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 899,7987179 3 299,932906 2,61065 0,0556 

Gruplariçi 11488,81667 100 114,8881667     

Toplam 12388,61538 103       

 

 

Örneklem grubunun Çalışanların birbirleri ile Uyum ölçeği  puanları,deneklerin 

yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 
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Tablo111. Takım etkililik ölçeği puanları ile Deneklerin Yaşları Tek Yönlü 

Varyans Analizi sonuçları 

 

Takım etkililik ölçeği 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 2455,901195 3 818,6337315 3,63971 0,01535 

Gruplariçi 22491,75265 100 224,9175265     

Toplam 24947,65385 103       

 

Örneklem grubunun Takım etkililik ölçeği puanları,deneklerin yaşlarına göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda gruplar 

arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

 

 

 

Tablo112. Takım misyonu puanları ile Deneklerin Yaşları Tek Yönlü 

Varyans Analizi sonuçları 

 

Takım misyonu 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 97,57581585 3 32,52527195 3,27231 0,0243 

Gruplariçi 993,9530303 100 9,939530303     

Toplam 1091,528846 103       

 

 

Örneklem grubunun Takım misyonu puanları,deneklerin yaşlarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda gruplar 

arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
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Tablo113. Takımda amaca erişme puanları ile Deneklerin Yaşları Tek Yönlü 

Varyans Analizi sonuçları 

 

Takımda amaca erişme 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 94,39749417 3 31,46583139 2,84665 0,04139 

Gruplariçi 1105,362121 100 11,05362121     

Toplam 1199,759615 103       

 

Örneklem grubunun Takımda amaca erişme puanları,deneklerin yaşlarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda 

gruplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

 

 

Tablo114. Takımda üyeleri güçlendirme puanları ile Deneklerin Yaşları Tek 

Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Takımdaki üyeleri güçlendirme 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 75,91305361 3 25,3043512 2,27037 0,08498 

Gruplariçi 1114,548485 100 11,14548485     

Toplam 1190,461538 103       

 

Örneklem grubunun Takımda üyeleri güçlendirme puanları,deneklerin yaşlarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda 

gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 
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Tablo115. Takımda Açık ve dürüst haberleşme puanları ile Deneklerin 

Yaşları Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Takımda açık ve dürüst haberleşme 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 103,3293998 3 34,44313326 3,21662 0,02605 

Gruplariçi 1070,785985 100 10,70785985     

Toplam 1174,115385 103       

 

 

Örneklem grubunun Takımda Açık ve dürüst haberleşme puanları,deneklerin 

yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonucunda gruplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

 

 

Tablo116. Takımda Olumlu roller ve normlar puanları ile Deneklerin 

Yaşları Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Takımda olumlu roller 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 131,7599068 3 43,91996892 3,96428 0,01024 

Gruplariçi 1107,893939 100 11,07893939     

Toplam 1239,653846 103       

 

Örneklem grubunun Takımda Olumlu roller ve normlar puanları,deneklerin yaşlarına 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonucunda gruplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
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Tablo117. Takım çalışmalarının değerlendirilmesi puanları ile Deneklerin 

Yaşları Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Takım çalışmalarının değerlendirilmesi ölçeği 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 4355,639394 3 1451,879798 2,16969 0,09631 

Gruplariçi 66916,36061 100 669,1636061     

Toplam 71272 103       

 

Örneklem grubunun Takım çalışmalarının değerlendirilmesi puanları,deneklerin 

yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

 

 

 

Tablo118. Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda oluşu puanları ile 

Deneklerin Yaşları Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda oluşu 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 53,77135781 3 17,92378594 1,92809 0,12988 

Gruplariçi 929,6132576 100 9,296132576     

Toplam 983,3846154 103       

 

Örneklem grubunun Takım etkililiği için yeterli ve küçük sayıda oluşu 

puanları,deneklerin yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek 

yönlü varyans analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. 
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Tablo119. Takım üyelerinin beceri düzeyleri puanları ile Deneklerin Yaşları 

Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Takım üyelerinin beceri düzeyleri 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 33,43009907 3 11,14336636 0,59685 0,61853 

Gruplariçi 1867,031439 100 18,67031439     

Toplam 1900,461538 103       

 

Örneklem grubunun Takım üyelerinin beceri düzeyleri puanları,deneklerin yaşlarına 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

 

 

 

 

 

Tablo120. Takımın anlamlı amaçlara sahip olma düzeyi puanları ile 

Deneklerin Yaşları Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

 

Takımın anlamlı amaçlara sahip olma düzeyi 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 255,5557401 3 85,1852467 2,98414 0,03485 

Gruplariçi 2854,598106 100 28,54598106     

Toplam 3110,153846 103       

 

 

Örneklem grubunun Takımın anlamlı amaçlara sahip olma düzeyi 

puanları,deneklerin yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.Yapılan tek 
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yönlü varyans analizi sonucunda gruplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. 

 

 

Tablo121. Amaçların varlığı ve erişilme düzeyi puanları ile Deneklerin 

Yaşları Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

Amaçların varlığı ve erişilme düzeyi 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 180,1941142 3 60,06470474 1,77044 0,15768 

Gruplariçi 3392,642424 100 33,92642424     

Toplam 3572,836538 103       

 

Örneklem grubunun Amaçların varlığı ve erişilme düzeyi puanları,deneklerin 

yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

 

 

Tablo122. Açık çalışma yaklaşımı puanları ile Deneklerin Yaşları Tek Yönlü 

Varyans Analizi sonuçları 

 

 

Açık çalışma yaklaşımı 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 161,5724942 3 53,85749806 2,01163 0,11715 

Gruplariçi 2677,312121 100 26,77312121     

Toplam 2838,884615 103       

 

Örneklem grubunun Açık çalışma yaklaşımı puanları,deneklerin yaşlarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda 

gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 
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Tablo123. Karşılıklı hesap verme duygusu puanları ile Deneklerin Yaşları 

Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

 

 

karşılıklı hesap verme duygusu 

Varyans kaynağı Kareler Top. sd Kareler ortalaması f p 

Gruplararası 167,7104604 3 55,90348679 1,61558 0,19053 

Gruplariçi 3460,279924 100 34,60279924     

Toplam 3627,990385 103       

 

 

Örneklem grubunun Karşılıklı hesap verme duygusu puanları,deneklerin yaşlarına 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 
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SONUÇ 

Genel sonuçlar 

Bilginin çok hızlı bir şekilde işlendiği ve yayıldığı çağımızda, değişim her alanda 

tüm organizasyonların dikkatini çekmektedir ve işletmeler değişimle yaşamaya 

mecburdur.Örgütlerin geleneksel hiyerarşi ve kontrolden ziyade, danışma ve takım 

halinde çalışma yöntemlerini bir bütün olarak değişim yönetimi üzerine 

odaklanmıştır.Değişim kendisine ilgisiz kalan örgütü yapısal, sosyal, teknolojik ve 

yönetimsel birçok problemle karşı karşıya bırakır.Bununla birlikte işletmelerin yoğun 

rekabet ortamına ayak uydurabilmeleri için yapılacak en iyi yatırım insana yapılacak 

olan yatırımdır. 

Örgütsel gelişimin ve değişimin konularından biri olan takım çalışması 

geleneksel işletme anlayışını değiştirme yönelik bir olgudur.Günümüzde gelişen 

teknoloji ile birlikte bireysel çalışmadan çok takım çalışmasının daha başarılı olduğu 

ön plana çıkmaktadır.Zaten takım çalışması tümüyle bireysel çalışmaları inkar 

etmektedir. (ÇETİN 1998:140) 

Örgütsel açıdan değişimin amaçları, geleceğe hazır duruma gelme, örgüt üyeleri 

arasında güven ve olumlu iletişimi sağlama, sorunlara ve tartışmalara çözüm getirme, 

sinerji yaratma olarak olarak tanımlanabilir .Örgütsel değişme, örgütsel bütünlüğün 

korunması, örgütün sürekliliğinin sağlanması ve örgütün büyüme ve gelişmesi 

amaçlarına yöneliktir. 

Çağdaş yönetim anlayışı,işi çalışanların,birebir uygulayanların katkılarıyla 

yönetme yönünde gelişmektedir.Katılımcılık yetki devri ve astları yönetimin içine 

çekme günümüz örgütlerinin en fazla üzerinde durduğu konular arasına 

girmiştir.Sağlıklı bir örgütsel değişim için  işletmelerin takım yönetimine  daha fazla 

önem vermeleri gerekmektedir..İşletmeler çağdaş yönetim anlayışı benimseyerek, 

takım çalışmasına katılımı teşvik etmeleri gerekmektedir. 

Araştırma Sonuçları 

 Araştırmanın yapıldığı işletmelerde çalışanların % 84,6 sı çalıştıkları şirkette  takım 

çalışması olmadığını belirtmiştir(Tablo 13).Bununla birlikte bu şirketlerde 

çalışanların  %91,3 ü takım çalışmasının verimliliği  arttıracağını belirtmiştir.(Tablo 

14) 
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Araştırmanın yapıldığı işletmelerde çalışan davranışlarının değerlendirildiği 

ölçek genel  olarak değerlendirildiğinde toplam puan 40-60 arasında ise artık yavaş 

yavaş bir takım oluşmaya başlamıştır. Ancak çalışanların davranışlarının 

değerlendirilmesi ölçeğinden  aldıkları toplam puan 32,28 olduğundan bu işletmede 

henüz bir takım oluşmaya başlamamıştır. 

Henüz bir takımın oluşmadığı tespit edilen bu işetmeler araştırmanın yapıldığı 

tarihten 3 ay sonra tekrar incelenmiş ve aşağıdaki çok çarpıcı sonuçlar gözlenmiştir. 

1.İşletmelerin genel müdür yardımcısı seviyesindeki yöneticilerinin işine son 

verilmiştir. 

2.En büyük müşteri kaybedilmiş ve bu sebepten dolayı da 35 kişinin işine son 

verilmiştir.  

3.Her iki işletme de hızlı bir küçülme sürecine girmiştir. 

Araştırman yapıldığı bu iki işletmede örgütsel değişim için takım çalışması 

konusunda yöneticilere ve çalışanlara eğitimler verilmelidir.Çalışanlar arasında 

dürüst açık  ve sağlıklı haberleşme kanalları oluşturulmalıdır. 
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4.7 EKLER 

 

 

EK 1. TAKIM ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ ÖRNEK 

OLAYLAR 

 

COLGATE-PALMOLIVE ŞİRKETİ 

Eğer Colgate-Palmolive Şirketi büyümek istiyorsa hem Amerika hem de 

diğer ülkelerdeki insanların ilgisini çekecek yeni ürünler geliştirmeliler. 

Yeni ürün geliştirmek, Colgate teknoloji şefi olan Loİs D. Ju-liber'in 

görevidir. Juliber'in yapması gereken tek şey, organizasyon içindeki 

yaratıcılık üzerinde durmak ve bu yaratıcılığı geliştirmektir. Juliber bu işi 

devraldığında, Colgate'in çoğu yeni ürünü diğer üreticilerin buluşlarının 

birer kopyasıydı. Colgate kendi ürününü kendi icat etmediği sürece 

durgunlaşacaktır. 

Şirket yeni ürünleri etkili bir şekilde üretebilmesi için, Juliber ile diğer 

yöneticiler takım çalışması üzerinde önemle durmaktadırlar, örgütün 

bütün kademeleri, yeni ürünlerin üretimi, pazarlaması ve satışı konusunda 

bilgilendirilmektedir. Bunda başarılı olmanın en iyi yolu bölümler arası 

bağımsızlık sağlamaktır. Farklı bölümler araştırma, üretim ve pazarlama 

safhalarında açık iletişim kurarlarsa daha kaliteli ve daha çok arzulanan 

ürünlere ulaşılmış olur. 

Kalite Kontrol Müdürü olan Harry Artinian, takım çalışmasının daha 

etkili olabilmesi için örgüt yapısında yeniden yapılanma sürecine başladı. 

Harry bu sistemi, bölüm içi amaçları gerçekleştirmek için miras olarak 

bırakmıştır. Örneğin, Ar-Ge departmanında çalışanlar yıl içinde ürettikleri 

fikirler için prim almaktadırlar. Diğer bölümlerde çalışanlar da ortak 

amaçlar doğrultusunda fikir üretirlerse, buna benzer prim almaktadırlar. 

Departmanlar arasında koordinasyon az olduğunda kalitesi düşük ürünler 

üretildiği İçin bunlar pazarlanamamaktadır. 
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Colgate'in yeni felsefesi daha çok müşteri odaklıdır. Örgüt hedefleri şirket 

içi standartlar yerine müşteri tatminine dayalıdır. Bundan sonra Ar-Ge 

departmanında çalışanlara dağıtılan primler fikirler başarıya ulaştığı 

sürece verilecektir. Ar-Ge bölümü pazarlama ve diğer departmanlara 

danışarak bu amaca ulaşabilir. Pazarlama departmanında çalışanlar Ar-Ge 

departmanında çalışanları şu anki pazar ihtiyaçları konusunda bil-

gilendirecekler ve üretimde çalışanlar da imalat ihtiyaçlarını açıklaya-

caklardır. Böylece pazarlama, üretim ve diğer bölümler, Ar-Ge'nin kendi 

amaçlarında daha başarılı olabilmesi için önerilerde bulunacaklardır. 

Bütün bölümler arasındaki aktif işbirliği sayesinde Colgate daha gelişmiş 

ve pazarlanabilir ürünler üretmektedir. Takım çalışmasına verilen bu yeni 

değerle Colgate diğer endüstri büyükleri olan Unilcvor ve Proctle & 

Gamble ile tüketici isteklerine önem vererek rekabet edebilir. 

(KEÇECİOĞLU, 1998, S.69) 

 

MONSANTO 

 

Monsanto yıllık satış hasılatı 8.9 milyar dolar olan kimyasal ve tarımsal 

alanda faaliyet gösteren büyük bir şirkettir. Şirket St. Louis'de kurulmuş 

olup dünyanın dört bir yanında faaliyet göstermektedir. Geniş ürün 

yelpazesini tüketici ihtiyaçlarına göre (örneğin çiftçiler için tarımda 

kullanılan zararlı ot öldürücüsü olan "Round-up" gibi) her yere dağıtmak-

tadır. Monsanto'da çalışanlar özellikle kalite ve güvenlik üzerinde dur-

maktadırlar. Monsanto'nun ürünlerini üretebilmek için yüksek teknolo-

jiyle birlikte, zeki ve beraber çalışmayı isteyen kişilerin bir araya gelmesi 

gerekmektedir. 

Monsanto'nun Florida'da bulunan en büyük kimyasal fabrikasında üretim 

seviyesi düşmekte ve fabrikanın güvenliği azalmaktadır. Yönetim artık 

çalışanların karar verme sürecinde daha çok yer almaları gerektiğine 

karar vermiştir. Sonuçta Monsanto, çalışan takımların iyi kararlar ve-

rebilmeleri için bürokrasi aşamalarını eleme yetkisini verecek yönetim 

yaklaşımı geliştirmiştir. Şirket çalışanlarının takım çalışması içinde daha 
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etkili olabilmeleri için onları tekrar bir eğitimden geçirmiş ve sonuç tak-

dire değer olmuştur. Bu kısa 6 sene içerisinde Pensacola fabrikası tarihin-

deki en yüksek üretim seviyesine ve güvenlik aşamalarını yakalamıştır.  

Monsanto'nun değişik ülkelerdeki başarısını sürdürmek yerine, farklı 

işgücü üretkenliğini devam ettirmesine ihtiyacı vardır. Yüksek teknoloji 

endüstrileri ileride yetenekli mühendis ve bilim adamı kıtlığı yaşanmasını 

beklemekte olduğundan, Monsanto gibi şirketler çok uluslu yapılarından 

dolayı avantajlı hale geleceklerdir. Monsanto'nun liderlik anlayışına göre, 

eğer şirket kimyasal ürünler geliştirmeye ve pazarlamaya devam ederse, 

işgücündeki kişisel yeteneklerin avantajını kullanabilecektir. Sonunda, 

Monsanto örgüt içindeki kültürel, ırksal ve cinsiyet farklarını yıkacak 

yollar arayışına girmiştir. 

Bu problemlerin üstesinden gelebilmek için ilk olarak, 250 kişiden oluşan 

14 tane takım oluşturmuştur. Takımlar, şirketin her kademesinden gelen 

çalışanları kapsamaktadır. Monsanto'nun değişik işgücü faydalarından 

maksimum derecede yararlanılabilinmesi için yöneticiler ve diğer 

çalışanlar birlikte çalışmaya yönlendirilmişlerdir. Takımlar arasında 

Monsanto personelinin çoğunluğunu oluşturanların azınlıklara karşı ka-

sıtlı olmadan bir ayırım yapıldığı fark edilmiştir. Örneğin, aynı bölüm için-

de çalışan bir grup erkek, bayan arkadaşlarım davet etmeden yemeğe git-

mekte ya da yabancı uyruklu bir mühendis farklı aksanı yüzünden görme-

mezlikten geliniyor olmaktadır. Bunlar gibi güç fark edilen ayrımlar çok 

yaygındır. Aslında Monsanto'nun profesyonel gelişim yöneticisi olan 

Nancy Curtin'a göre, aksan, giyim, kültür, din ve yaştaki herhangi bir 

farklılık ayrımın temelini oluşturmaktadır. Yine de güç fark edilen 

ayrımlar daha yaygındır. Nancy Curtin, "Bunlar her zaman olacaktır." 

"Bunlar insanın yaradılışında vardır." demektedir. 

Bu anlayışların sonucunda, "yaygın farklılıkları eleyelim" adındaki 15 

kişiden oluşan takım adını "farklılığın değerlendirilmesi" olarak değiş-

tirmiştir. Bu takım Monsanto'nun farklı işgücünü daha etkin hale get ir-

menin değişik yolları üzerinde çalışmaktadır. Amaç homojen bir grup ça-
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lışan oluşturmak değil, çeşitlilik konusunda cesaretlendirilmiş ve bunu 

şirketin yararlarında kullanabilen bir örgüt kurmaktır. 

Bu takımdan gelen ilk öneri, Monsanto'da çalışanların eğitiminin bilinçli 

bir ayrım yapılarak yükselmesidir. Sonuçta, işgücü için değişik 30 kurstan 

gelen teklifler sonucunda, üçte biri bu bilinçli yükselmeye dahil 

olmuştur. Bir seminerde personele kültürel farklılıkta önemli bir yeri 

olan, varsayıma dayalı durumlardan sözedilmiştir. Örneğin bir örnek olay 

çalışmasında, bir bayan personelin saldırgan sunum tarzından dolayı et-

rafındakiler rahatsız olmuşlardır. Birçok erkek personel ise, buna benzer 

bir durumda eğer karşıdaki kişi hemcinsleri olsaydı yüzyüze konuşabile-

ceklerini fakat karşılarındaki bir bayan olduğu için resmi bir kınama mek-

tubu göndermeyi uygun bulduklarını ifade etmişlerdir. Monsanto bunun 

üzerine böyle durumlara karşı insanlarla karşı karşıya gelme konusunda 

eğitici bir kurs açmıştır. 

Monsanto'nun uyguladığı yaklaşımlar 21. Yüzyılda yaşandığı için, 

burada çalışanlar paylaşmayı seven bir ortam içinde, takım halinde çalış-

maktadırlar. Diğer bir çok şirket gibi, Monsanto da orta kademeyi kaldı-

rarak örgüt yapısını düzleştirmiştir. Sonuç olarak, personel üzerinde bü-

tün kademelerden gelen bir birlikte çalışma olgusu doğmuştur. Bunun da-

ha da ötesinde, şirketin Asya, Güney Amerika ve Avrupa'da fabrikaları 

bulunduğu için buralarda çalışanlar kültürel bir karışım sergilemektedir-

ler. Eğer Monsanto büyümeye devam ederse, bütün çalışanların potansi-

yeline yaş, cinsiyet ve kültür farkına bakmaksızın ihtiyacı olacaktır.  

(KEÇECİOĞLU, 1998, S.70) 

 

 


