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A. Bilimsel Yönetim Öncesi Dönem
B. Bilimsel Yönetim Dönemi

1. Klasik (Geleneksel) Yönetim Düşüncesi
- Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
- Genel Yönetim Yaklaşımı (Yönetsel Kuram)
- Bürokratik Yönetim Yaklaşımı

2. Neoklasik Yönetim Düşüncesi / Davranışçı Yönetim 
Kuramı
3. Modern Yönetim Düşüncesi / Çağdaş Yönetim Kuramı

- Sistem Yaklaşımı
- Durumsallık Yaklaşımı

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ÖNCESİ DÖNEM

• Yönetim anlayışının tarihi, insan hiçbir zaman ihtiyaçlarını tek başına
karşılayamadığı için ilk insana kadar uzanmaktadır.

• Tek başına olmamak, yani toplum halinde yaşamak insan için bir
zorunluluktur. İnsan sadece kendi ihtiyaçları için başkasına ihtiyaç
duymaz, aynı zamanda kendini ‘ifade etme’, ‘gerçekleştirme’ ve ‘ait
olma’ duygusunu tatmin etmek için sürekli başkasına ihtiyaç duyar.

• Yönetim uygulamaları, insanlık tarihi ya da insanların toplu olarak
yaşaması ile başlamasına rağmen yönetimin bir kavram olarak M.Ö.
1300 yılında ortaya çıktığı iddia edilmektedir.

• Eski Mısır, Yunan ve Çin uygarlıklarına ilişkin kayıtlarda özellikle kamu
yönetiminden söz edildiğine, kamu yönetimine ilişkin bazı görüş ve
ilkelerin ortaya konulduğuna ve kamu yöneticilerinde “dürüstlük” ve
“bencil olmama” niteliklerinin vurgulandığına rastlanılmıştır.

• Bazı yönetim ilke tekniklerinin düzenli ve sistemli bir biçimde ilk kez
Roma-Katolik Kilisesinde, krallık ve imparatorlukların askeri
örgütlerinde yoğun olarak uygulandığı görülmüştür.
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BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ÖNCESİ DÖNEM

• Mısır Piramitleri, onbinlerce insanın büyük ölçekli bir inşaat 
projesinde yıllarca çalıştığının en canlı örneğidir.

• Eski Mısırlıların geniş kitleleri yönetmek başarısı o zamanın 
tekniği ile hayret vericidir.

B. BİLİMSEL YÖNETİM DÖNEMİ

• Tarihsel süreç içinde yönetim konusu üzerinde yoğunlaşma
ihtiyacı ve özellikle işletme yönetiminin gündeme gelmesi, 18.
yüzyılın sonlarında İngiltere’de başlayıp tüm Avrupa’ya yayılan
Sanayi Devrimi ile başlar.

●1764’te James Watt tarafından buhar makinesinin icat edilmesi
ve bu sayede makineleşmeye gidilmesi, daha önceki üretim
yöntem ve sistemlerinin hızla değişmesine neden olmuştur.

• Makineleşme sonucu fabrikaların hızla artması ile kitle üretim
sistemine geçilmiş, daha karmaşık ve büyük üretim birimleri
ortaya çıkmıştır.

• Bilimsel yönetim döneminde 3 farklı yaklaşım yer alır:
- Klasik yönetim düşüncesi
- Neoklasik yönetim düşüncesi
- Modern yönetim düşüncesi

KLASİK YÖNETİM DÜŞÜNCESİ

• Yönetim alanında ilk sistemli bilgi topluluğu, ilkeler ve 
düşünceler literatürde klasik ya da geleneksel yönetim 
anlayışı altında toplanmıştır.

• Klasik yönetim anlayışı kapsamına giren başlıca yaklaşımlar 
şunlardır: 
- Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
- Genel Yönetim Yaklaşımı (Yönetsel Kuram)
- Bürokratik Yönetim Yaklaşımı

KLASİK YÖNETİM DÜŞÜNCESİ
• Klasik teori iki ana fikir etrafında toplanmıştır. 

1. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde insan unsurunun makinelere ek olarak 
nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğinin belirlenmesi
2. Organizasyon yapısının oluşturulması

• Örgüt içindeki bireylerin belili sınırlar içinde rasyonel (mantıklı) hareket 
edeceklerini varsaymıştır.

• İnsan öğesini dikkate almadan, biçimsel örgüt yapısını ayrıntılı bir biçimde 
incelemektedir.

• Yönetim fonksiyonları kişisel ve çevresel faktörlerden etkilenmez, 
evrenseldir. 

• Örgüt üyeleri, üstlerinin rehberlikleri olmadan pozisyonlarının gerektirdiği 
ilişkileri yürütemezler.

• Görev sınırları belirlenmedikçe ve sınırlar içinde kalınmaya zorlanılmadıkça 
işgörenler yetkileri dışına çıkarlar.

• Faaliyetlerin, görevlerin önceden belirlenmesi ve düzenlenmesi mümkündür.
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BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIMI

• 1900’lerin başlarında Frederic Winslow Taylor 
tarafından öncülüğü yapılmıştır. 

• Taylor bilimsel yönetimin gelişmesinde büyük 
katkı sağlayan kişi ve bilimsel yönetimin babası 
olarak bilinir. 

• 1911’de yayımlanan “Bilimsel Yönetimin İlkeleri” 
kitabı ile düşündüğü yönetim ve organizasyon 
anlayışının esaslarını açıklamıştır. 

BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIMI

TAYLOR’IN GÖZLEMLERİ

• Verimsiz bir çalışma düzeni ve büyük israflar vardır.   
• İşçilerde fazla çaba göstererek çalışmalarının kendilerine bir çıkar 

sağlamayacağını bildikleri için az çalışıp yorulmadıkları, yani tembellik 
yaptıkları ölçüde kendilerini karlı zannetmektedirler ve bu sebeple işveren 
ile işçi çıkarları birbirine tamamen ters düşmektedir.

• İşçiler, daha çok çalıştıkları ve ürettikleri takdirde devamlı olarak çok 
çalışmak zorunda kalacaklarını düşünmektedirler.

• Yapılan işlerde standartlaşma olmadığı için işçiler işlerini kendi bildikleri gibi 
yapmaktadırlar.

• İşçilerin işe alınmasında yetenek, bilgi ve kapasiteleri dikkate 
alınmamaktadır.

• Yönetim ile işçilerin yapacakları işler birbirine karıştırılmaktadır.

BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIMI

• Taylor’un çalışmaları esas olarak bu gözlemlere 
dayanmıştır. İsraf ve kayıplara yol açan etkenleri 
rasyonel yöntemlerle kontrol altına alarak 
verimliliği arttırma çabaları, “Bilimsel Yönetim” adı 
ile yaygın bir uygulama alanı bulmuştur.

BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIMI
• Taylor’ın yönetim felsefesinin ilkeleri şunlardır:

• Bir iş en verimli şekilde yapılmak isteniyorsa, eski alışılmış usuller bir kenara 
bırakılarak yeni yöntemler geliştirmeye çalışılmalıdır. 

• Bir işin ölçümü, değerlendirilmesi ve yapımı parmak hesabı yerine bilimsel 
yöntemlerle gerçekleştirilmelidir.

• Çalışanların bilimsel yöntemlerle seçilmesi en yüksek kapasitenin ortaya 
çıkmasını sağlayabilir.

• Seçilen işçilerin bilimsel metotlarla eğitilmesi sonucu istenilen performans elde 
edilebilir.

• Bilimsel yönetimin uygulanması için çalışanlarla işbirliğine gidilmelidir.
• İşin planlanmasını ve organize edilmesini yöneticiler üstlenirken; sorumluluklar, 

yöneticiler ile işçiler arasında dengeli bir şekilde dağıtılmalıdır.
• Dostça bir atmosferin yaratılması, diğer ilkelerin uygulanmasını sağlayacak 

psikolojik bir ortamın yaratılmasını sağlar. 
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BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIMI
• Taylor beş alanda önerilerde bulunmuştur: 

1. Standartlaştırma: İşin yapıldığı sürece ilişkin belirli standartların belirlenmesi 
gerekmektedir.

2. Hareket ve zaman etüdü: Hareket etüdü işin en kısa yoldan, en kolay şekilde ve 
en az yorgunlukla nasıl yapılabileceğini belirler. Zaman etüdü ise işin yapılması için 
gerekli süreyi, dolayısıyla belirli bir sürede ne miktarda çıktı alınacağını belirler. 
Hareket ve zaman etüdleri, işin standartlaştırılması için gereklidir.

3. Sistematik seçim ve eğitim: En ucuza eleman çalıştırmak yerine işi en iyi 
yapacak elemanı seçme ilkesini benimsenmesi gereklidir. 

BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIMI

4. Parça başı ücret sistemi: Taylor'a göre işçilerin işverenlerden 
istedikleri tek şey yüksek ücretti. Zamanında işini yapan ve kaliteyi 
bozmayan işçi yüksek ücret alırken düşük ücret alan işçi ya standarda 
ulaşmak için çaba harcayacak ya da işi terk edecektir. 

5. Fonksiyonel ustabaşılık: Taylor, ustabaşıların uzmanlaşmasının 
sağlanmasının gerekliliği üzerinde durmuştur. İş dağıtım, disiplin 
amiri, tamir ekibi, iş hızlandırma ve nezaretçi ustabaşısı gibi 
uzmanlaşmış kişilerin görevlendirilebileceğini savunmuştur.. 

BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIMI

OBu yaklaşım, yöneticilerin böyle bir bilimsel
yaklaşımı kabul etmelerini ve organizasyon
yapısını oluşturan işlerin dizaynına bu açıdan
bakmalarını önermiştir.

OTaylor’ın görüşlerinin ve çağında yenilik
olarak nitelendirilebilecek çalışmalarının
endüstride verimliliğin artışında etkisi büyük
olmuş ve geliştirdiği metotların tümüne
“Taylorizm” denmiştir.

• Bilimsel yönetim, teşvik ve önerilerin yanında uygulamalı 
çalışmalara da dayandığı için bir çok işletme tarafından 
uygulanmıştır.

BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIMI
EKSİK YÖNLERİ

• Taylor bilimsel yönetim konusuna yalnızca teknik açıdan 
bakmıştır. 

• Taylor çalışanların duygu, istek ve psikolojilerini 
önemsememiştir.

• Sorunların ortaya çıkışı sendikacılığı geliştirmiş, işçi ve 
işveren arasındaki ilişkiyi germiştir,

• İşçilerin sosyal ihtiyaçları göz ardı edilmiştir,
• İş tatmini için insan istekleri göz ardı edilmiştir,
• İşçilerin eğitim sorunu ortaya çıkmıştır,
• İşçilerin daha fazla ücret almasıyla ilgilenmiştir, ancak işçiler 

işi beğenmediklerinde işten çıkmayı, ücret artışına 
yeğlemişlerdir. 
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GENEL YÖNETİM YAKLAŞIMI (YÖNETSEL KURAM)

• Öncüsü Henry Fayol’dur.
• Genel yönetim yaklaşımı da ekonomik etkinlik ve 

rasyonellik fikrini esas almıştır. 
• Bu yaklaşım bilimsel yönetim yaklaşımının bir nevi 

devamı, onun tamamlayıcısıdır.
• Sadece organizasyon konuları ile ilgili değil fakat 

yönetimin bütün alanları ile ilkeler geliştirmeye 
çalışmıştır. Bu yönü ile bilimsel yönetim 
yaklaşımından çok daha geniş ve kapsamlı bir 
yaklaşımdır. 

• Taylor işgörenle ilgilenirken, Fayol organizasyonun 
tamamını ele almaktadır.

GENEL YÖNETİM YAKLAŞIMI (YÖNETSEL 
KURAM)

• İşletmelerin sadece üretim faaliyetlerinde değil, tüm alanlarında 
yönetim konusunu genel bazda ele alan ve bunlara ilişkin ortak ilke 
ve yöntemler belirlemeye çalışan bir akımdır.

• Fayol’a göre bir örgütte faaliyetler 6 grupta toplanır:

1. Üretim faaliyetleri

2. Ticari faaliyetler

3. Finansal faaliyetler

4. Güvenlik faaliyetleri

5. Muhasebe faaliyetleri

6. Yönetim faaliyetleri

GENEL YÖNETİM YAKLAŞIMI (YÖNETSEL 
KURAM)

• Fayol’a göre tüm örgüt yöneticilerinin 
üstlenmesi gereken 5 adet yönetim 
fonksiyonu vardır. Bunlar, bugün bile geçerli 
olan planlama, örgütleme, komuta etme, 
koordinasyon ve kontrol işlevleridir.

GENEL YÖNETİM YAKLAŞIMI (YÖNETSEL 
KURAM)

Fayol’un görüşleri şöyle özetlenebilir:

o Bir işletmeye en çok uyan biçim ya da yapı, o işletmenin yaptığı 
işten çıkarılabilir. Bir fabrikanın örgütlenmesi ile bir bankanın 
örgütlenmesi birçok noktada farklılık gösterir.

o Aynı ya da benzer nitelikteki faaliyetleri aynı birim, daire veya 
departmanda toplamak gerekir.

o Bir çalışanın birden çok üstten emir almamasının sağlanması 
gerekir.

o Yönetici, tek başına bir işletmenin tüm işlerini ne yapabilir, ne 
de kontrol edebilir. Bu nedenle, yetki-sorumluluk ve karar 
verme olanaklarını astlarına göçermesi gerekir. Astlara verilen 
kumandaya paralel olarak, bir miktar bağımsızlığın bırakılması 
doğaldır.
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GENEL YÖNETİM YAKLAŞIMI (YÖNETSEL 
KURAM)

o Hiçbir üst, belli bir sayıdan fazla astı denetleyemez, 
kontrol edemez. Buradan “denetim alanı” ilkesi 
doğar. 

o Üstler, astların ne yapacaklarını saptarlar. Yetki 
göçermek, hiçbir zaman “vazgeçme” anlamına 
gelmez.

o Üstler, fikir, görüş ve politikalarını astlarına bildirmeli, 
aynı zamanda astlarına karar verme özgürlüğünü 
tanımalıdırlar.

o Yöneticiler, yardımcılarını seçebilmelidirler.

GENEL YÖNETİM YAKLAŞIMI (YÖNETSEL 
KURAM)

• Bu yönetim fonksiyonlarının başarılı bir biçimde yönetilebilmesi için uygulanması 
gereken yönetim ilkelerini aşağıdaki 14 grupta toplamıştır:
- Yetki ve sorumluluğun denkliği
- Komuta birliği
- Yönetim birliği
- Örgütte hiyerarşi (kademeleşme)
- İş bölümü ve uzmanlaşma
- Disiplin
- Genel çıkarların kişisel çıkarlara üstünlüğü
- Ücretlerin belirlenmesinde adil davranma
- Merkeziyetçilik
- Düzen
- Herkese adil ve eşit davranma
- İşgörene işe alışması için yeterli zaman verilmesi
- Astların girişimciliğini teşvik etme
- İşbirliği

GENEL YÖNETİM YAKLAŞIMI (YÖNETSEL 
KURAM)

• Fayol’un yönetim konusuna en büyük katkısı, 
günümüzde dahi geçerli olan yönetim fonksiyonlarını 
dile getirmesi, yönetim ilkelerinin çoğunu ortaya 
koymasıdır. Fayol, yönetim biliminin kurucusu olarak 
kabul edilmektedir.

• Fayol ve yandaşları, yönetimde insan yönetimini ortaya 
koymakla birlikte insanı tabiatına aykırı biçimde 
tanımlamıştırlar ve üretim için duygusuz bir araç ya da 
robot gibi algılamış ve değerlendirmişlerdir. 

BÜROKRATİK YÖNETİM YAKLAŞIMI

• Öncüsü Max Weber’dir.
• Bürokrasi, bir örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için 

çalıştırdığı işgücü, yöntemler ve otorite sistemini belirtmek 
için kullanılan bir sözcüktür.

• Max Weber’e göre bürokratik bir yapı, günlük dilde 
kullandığımız, işlerin geciktirilmesi, yokuşa sürülmesi, 
“bugün git yarın gel’’ anlamının tersine etkinlik açısında 
ideal bir organizasyon yapısıdır.

• Taylor ve Fayol yönetimin uygulamalı problemlerine 
yönelmiş, Weber ise işletmelerin nasıl bir yapıda olması 
gerektiği üzerinde durmuştur.
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BÜROKRATİK YÖNETİM YAKLAŞIMI

• Weber ideal bir organizasyon biçimi olarak bürokrasi 
üzerinde durmuştur.

• Weber bürokratik yapının herhangi diğer bir yapıya 
nazaran çok üstün olduğunu düşünmüştür.

BÜROKRATİK YÖNETİM YAKLAŞIMI

Bürokratik yapının özellikleri şunlardır:

• Yönetimde ulaşılacak olan amaçlar ve hedefler ile, bunları gerçekleştirmeye yarayacak tüm 
faaliyetler belirlenmiş ve bu faaliyetler çeşitli örgütsel birimlere, “biçimsel görevler” adı 
altında dağıtılmıştır. 

• Örgütte görevli olanların faaliyetleri yerine getirmeleri için gerekli olan maddi ve beşeri araç 
ve kaynakları serbestçe kullanabilme derecelerini öngören yetkiler açıkça belirlenmiştir.

• Yetkilerin kullanılmasında başvurulacak zorlayıcı önlemler (cezalar) kademeli olarak 
açıklanmış, görevlerin kapasitesi ve zorluk derecesi dikkate alınarak akılcı bir ücretlendirme 
ve ödüllendirme sistemi geliştirilmiştir.

• İşe göre çalışan seçme zorunluluğu vardır. Gerekirse kişilere özel eğitim verilir.
• Her alt mevki, bağlı olduğu üst mevki tarafından denetlenir.
• Keyfi yönetime yer yoktur. Astlar, üstlerinin emirlerine düzenin yasal yapısına uygun olduğu 

sürece uymak zorundadırlar.
• İlişkiler yazılı iletişime dayandırılır ve bu evraklar kanıt olarak dosyalarda saklanır.
• Görevler, önceden saptanmış olan ve yazılı olarak örgütte dağıtılmış bulunan yönetmelik 

veya tüzüklere göre yerine getirilir. Kuralların dışına çıkılamaz.
• Çalışanlar, kendilerine verilmiş olan araçları ve personeli, kişisel gereksinimleri için 

kullanamazlar.

WEBER’İN YETKİ BİÇİMLERİ

• GELENEKSEL YETKE: Meşruluğunu geleneklerden alır. 
Babadan oğula geçer.

• KARİZMATİK YETKE: Etkiyi yaratan liderlik ve 
etkileme gücüdür. Kahramanlık, kutsallık gibi üstün 
kişisel beceri ve niteliklere dayanır.

• USSAL-YASAL YETKE: Belli kişi ve olaylar üzerindeki 
kumanda etme hakkının biçimsel olarak verilmesine 
ilişkin yetki türüdür. Kişisel olmayan, nesnel ve yasaya 
uygun olarak alınmış emirlere itaat söz konusudur.

KLASİK TEORİNİN ORTAK NOKTALARI

a. Organizasyonlarda insan unsuru dışındaki faktörler üzerinde 
durulmuştur.

• İnsan unsuru daima ikinci planda ele alınmıştır.
• İnsanın insan olarak kendini ifade etmesinin zorunlu aracı olan iletişimin, 

çalışanlar açısından ne anlama geldiğini önemsememiştir 
• Çalışanların iş tatminleri ve motivasyonları üzerinde durmamışlardır.
• Şahsi sorunların iş yerine yansımayacağı, işletme içinde geçirilen zaman 

ile işletme dışındaki yaşamın birbirinden ayrı olduğu varsayılmıştır. 
• Maddi faktörler düzenlendikten sonra insanın öngörülen doğrultu ve 

şekilde davranacağı -davranması gerektiği- varsayılmıştır.
• Bu yönüyle klasik teori, mekanik organizasyon yapıları olarak adlandırılan 

yapıları önermiştir.
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KLASİK TEORİNİN ORTAK NOKTALARI

b. Rasyonellik ve mekanik süreçler, yaklaşımların hareket 
noktaları olmuştur.

• Makine, insan, iş ilişkilerinde rasyonellik ana hareket noktasıdır. 
• İnsan unsuruna ilişkin faktörler incelenmemiştir.
• İnsanı kendine söyleneni yapan, pasif bir unsur olarak varsaymıştır. 
• İnsan unsuru dışındaki unsurların belirlenen ilkeler doğrultusunda 

bir araya getirilmesi ile yapı oluşturulmuş ve insan unsurunun bu 
yapı içine konması ile onun bir makine gibi, ilgili kademenin 
öngördüğü doğrultuda davranacağı varsayılmıştır.

KLASİK TEORİNİN ORTAK NOKTALARI

c. Esas itibarıyla kapalı sistem anlayışı ile organizasyonlar ele alınmıştır.

• Bütün yaklaşımlar organizasyon içi dahili etkinliğin nasıl sağlanabileceği 
üzerinde durmuştur.

• Uyulması gereken ilkeleri evrensel kabul etmişlerdir.
• Dış çevre şartlarına ve organizasyonların değişen şartlara nasıl 

uyabilecekleri üzerinde durmamıştır.  

d. İşbölümü ve uzmanlaşma, klasik teorinin temel taşını oluşturur.

e. Her üç yaklaşımda da yetki tek merkezdedir ve tek bir yönetici vardır. 
• Astların kararlara katılması ancak danışma niteliğinde söz konusu olabilir.

NEOKLASİK YÖNETİM DÜŞÜNCESİ 
(DAVRANIŞÇI YÖNETİM KURAMI)

NEOKLASİK YÖNETİM DÜŞÜNCESİ

o 1930’lara kadar, klasik yönetim ve örgüt kuramı, örgütsel yapıya ve onun 
işleyişine yol gösteren tek kuram olarak süregelmiştir.

o Ancak bir yandan 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin etkisiyle, diğer yandan da 
işletmelerle ilgili çeşitli örgütsel sorunların artması sonucu, klasik kuramın 
eksiklikleri hissedilmeye başlanmıştır.

o Bu nedenle 1930’lu yıllarda, yönetim düşünce sisteminde “insan ilişkileri 
yaklaşımı” adı altında yeni bir yaklaşım oluşmaya başlamıştır.

o Neoklasik yaklaşım esas itibariyle klasik akımın kavram ve ilkelerine dayanır. 
Ancak bu yaklaşım, klasik yaklaşımda eksik olan insan öğesini, inceleme ve 
araştırmalarında ön plana çıkarmıştır. 

o İnsan ilişkileri yaklaşımı, sonraları “örgütsel davranışa” dönüşmüş, örgütsel 
davranış da modern yönetim düşüncesinin önemli bir bölümünü oluşturmuştur.
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NEOKLASİK YÖNETİM DÜŞÜNCESİ

• Neoklasik yönetim yaklaşımı, klasik yönetim yaklaşımının yeterince 
önem vermediği örgütün insan kaynakları üzerinde önemle 
durmaktadır. 

• Neoklasik yaklaşımın ana fikri, organizasyon yapıları içinde çalışan 
insanı tanımak ve anlamak, onun beceri ve potansiyelinden 
maksimum düzeyde yararlanmak, çalışanların organizasyon 
amaçlarını gerçekleştirmek için katkılarını sağlamak, onları motive 
etmek yollarını aramak olmuştur.

• Neoklasik yaklaşımla; insan davranışı, insan ilişkileri, grupların 
oluşması, grup davranışları, informal organizasyon, motivasyon ve 
liderlik gibi kavram ve teoriler geliştirilmiştir. 

GENEL PRENSİPLERİ

• Örgütü sosyal bir yapı olarak ele alan ve bu sosyal yapının insan 
merkezli olarak düzenlenmesi durumunda başarılı olunacağı temel 
varsayımına dayanan bir yaklaşımdır.

• Organizasyon ne kadar iyi düzenlenirse düzenlendin onu yürütecek ve 
yaşatacak olan insanlardır. 

• Fiziksel mükemmellik, uygulamada ön plana çıkan insan unsurunun 
etkisiyle kolayca bozulabilir. Bu yüzden insan ön planda tutulmalı onun 
organizasyon içindeki davranışları araştırılmalı ve yorumlanmalıdır. 

• İyi bir organizasyon yapısı oluşturmak için, bu yapıda yer alan her 
bireyin görevini belirlenen biçimde yapmasını sağlamak yeterli 
değildir. Çalışanlara inisiyatif vermek, onları uygun bir biçimde motive 
etmek, organizasyonun başarılı olması, amaçların benimsenmesi, 
organizasyonla ilgili problemlerin minimize edilmesi, çalışanların 
arasındaki sürtüşmelerin azalmasını sağlayacaktır. 

ÖNCÜLERİ

• Elton Mayo, Roethlisberger, Douglas McGregor, Kurt Lewin 
gibi neoklasik yönetim yaklaşımına katkı sağlayan 
düşünürlerin genellikle davranış bilimleri alanlarında 
yetişmiş olmaları, bu yaklaşımın insan ilişkileri yaklaşımı 
olarak gelişmesini etkilemiştir. 

ELTON MAYO –
HAWTHORNE ARAŞTIRMALARI

• Chicago’daki Western Elektrik Şirketi’nin Hawthorne 
fabrikalarında 1923’te başlayan ve 1930’ların ortalarına kadar 
devam eden araştırmalar, insan ilişkileri akımı için temel 
oluşturmuştur. 

• Elton Mayo ve arkadaşlarının yürüttüğü araştırmaların temel 
amacı çalışma ortamında yüksek verimliliğe yol açan faktörleri 
belirlemekti. Fiziksel şartların insan verimliliğine etkisinin test 
edilmesiyle başlayan çalışmalarda, beklenenin aksine, fiziksel 
şartların kötüleşmesinin verimliliği azaltmadığı görülmüştür.

• Bu araştırmalar kapsamında “iş ortamının düzenlenmesi" 
anlayışının gerçekten geçerli olup olmadığını test etmek 
amacıyla üç temel deney yapılmıştır.
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HAWTHORNE ARAŞTIRMALARI

• IŞIKLANDIRMA DENEYİ: Işığın şiddetinin arttırılmasının ve 
azaltılmasının verimlilik üzerine etkisi inceleme konusu 
yapılmıştır. Bu deneyde, iki grup işçi, deney grubu ve kontrol 
grubu olarak ikiye ayrıldı. Kontrol grubu değişmeyen ışık şartları 
altında, deney grubu ise değişik ışık şartları altında çalıştırıldı. 
Sonuçta her iki grubun çalışmasında da bir üretim artışı 
gözlendi. 

• Bu deney sonunda üretim artışının ışıktan bağımsız olduğu 
düşünülmüştür. Kişilerin kendi üzerlerinde bir deney 
yapıldığından haberdar olmalarının onları grup halinde bir 
hareket tarzı geliştirmeye yönelttiği şeklinde yorumlanmıştır. 
Kişilerin kendilerine önem verildiği varsayımları daha verimli 
çalışmalarına neden olmuştur. 

HAWTHORNE ARAŞTIRMALARI

• RÖLE-MONTAJ ODASI DENEYİ: Yorgunluk ve dinlenmenin üretim 
üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 2,5 yıl süren bu deneyler 
kapsamında 113 işçiden 6 tanesi seçilerek ayrı bir odada çalıştırıldı. 
Test odasındaki çalışanların başında bir usta başı bulunuyordu. 
Fakat ustabaşı çok sıkı bir denetim uygulamıyordu. Aynı zamanda, 
araştırma ekibinden bir gözlemci de odada bulunuyordu. 

• Deney sonucunda, verimlilikte büyük bir artış gözlendi. 
Değişikliklerden birisi olan dinlenmenin tamamen kaldırıldığı 
durumda bile, üretim artmaya devam etti. Deneyin yapıldığı 
ortamın farklılığı, sıkı denetim olmayışı ve gözlemcinin çok iyi 
informal ilişkileri, bu deney grubunun ilişkilerini güçlendirdi, bir 
takım ruhu oluşturdu. 

• İnsanları küçük gruplar halinde bir araya getirdiğinizde, bu insanlar 
giderek birbirine bağlı bir hale gelmektedir. İnsan ilişkilerinin uygun 
ortam sağlandığında üretim artışına sebep olacağı sonucuna 
ulaşılmıştır.

HAWTHORNE ARAŞTIRMALARI

• İKİNCİ RÖLE-MONTAJ ODASI DENEYİ: Grubun öneminin ortaya 
çıkmasından sonra yapılmış ve parça başına ücret sisteminin etkileri 
incelenmiştir. Bu deneyde 14 kişilik yeni bir grup seçildi ve atölyede 
yaptıkları işin aynısını gözlem odasında yapmaları sağlandı. İlk deneyden 
farklı olarak ustabaşı tarafından sıkı denetim altına alınmışlardı. 

• Parça başına ücret alındığı için, hızlı çalışanların yavaş çalışanları 
etkilemeyeceği veya onlardan etkilenmeyeceği varsayılıyordu. Ancak grup 
belli bir üretim standardı oluşturdu ve herkes aynı sayıda üretim yapmaya 
başladı. Bunun daha altında ve üstünde üretim yapanlara grup baskı 
yapıyor ve psikolojik cezalar veriyordu. Bir grup davranışı belirmişti ve 
belirlenen standart ne beceriyle ne de ustalıkla ilgiliydi. 

• Bu grup için pekiştirici bir etken olarak para, sosyal kabul görmeden sonra 
geliyordu. Yani, para her zaman temel belirleyici olmuyordu. 

HAWTHORNE ARAŞTIRMALARI

DENEYLERİN SONUÇLARI:
• Örgütte olup biten her şey yazılı belgelerde bulunmaz.
• Fiziksel olmayan değişkenlerin personel üzerinde fiziksel 

değişkenlerden daha büyük etkisi vardır. Örneğin, personelin 
morali ve motive edilmesi, ısı, ışık ve rengin etkisinden 
önemlidir.

• Ekonomik olmayan ödüller de personeli motive ve mutlu 
etmekte çok önemlidir. Personel, klasik yaklaşımı 
benimseyenlerin sandığı gibi yalnızca parayla eylemde bulunan 
"ekonomik insan (homo economicus)" değildir.

• İşbölümü ve uzmanlaşma her zaman verimi arttırmayabilir. 
Aksine tek düzelik ve meslek hastalıklarına neden olarak verimi 
düşürebilir.

• Personel örgütte bir kişi olarak değil, bir doğal grubun üyesi 
olarak davranışta bulunur.
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HAWTHORNE ARAŞTIRMALARI

DENEYLERİN SONUÇLARI:
• Deney sonuçları, verimliliğin, ekip çalışması ve 

işbirliğinin derecesi ile doğrudan ilişkili olduğu şeklinde 
yorumlanmıştır. Ekip çalışması ve işbirliğinin derecesi 
ise nezaretçi ve araştırmacıların çalışma grubuna 
gösterdiği ilgi, verimliliği artırmanın ceza ile 
sağlanmaması, işçilerle ilgili olarak yapılacak herhangi 
bir değişiklikte işçilerin katılımının teşvik edilmesi gibi 
nedenlere bağlı bulunmuştur. 

• Bu durum, sonradan bazı araştırmacılar tarafından 
deney grubuna farklı ücret ödendiğinden eleştirilmiş 
ise de deney sonuçları insana verilen önemle 
açıklanmıştır. Elde edilen bulgular, yönetimde insan 
ilişkileri akımının başlangıç adımını oluşturmuş, insan 
faktörünün ön plana çıkmasına neden olmuştur. 

DOUGLAS MC GREGOR –
X VE Y KURAMLARI 

• Mc Gregor önce, Taylor ve Fayol tarafından geliştirilmiş olan 
klasik yönetim kuramına göre insanı tanımlamış ve buna “X 
kuramı” adını vermiştir. 

• X kuramına göre ortalama bir insan;
- Çalışmayı sevmez, elinden geldiğince işten kaçma yollarını 
arar.
- Sorumluluktan kaçar, yönetilmeyi tercih eder.
- Bencildir, örgüt amaçlarına karşı kayıtsızdır. Bu nedenle sıkı 
olarak ve yakından denetlenmelidir.
- Yaradılışı gereği yeniliklere ve değişikliklere karşı direnir, 
alışkanlıklarına tutkusu fazladır.
- Saftır ve pratik zekadan yoksundur, kolayca kandırılabilir. 
Harekete geçirmek için maddi açıdan ödüllendirilmelidir.

DOUGLAS MC GREGOR –
X VE Y KURAMLARI

• Mc Gregor daha sonra klasiklerin görüşlerini ağır bir biçimde eleştirmiş ve 
“bireysel ve örgütsel amaçların kaynaştırılması” adını verdiği Y kuramını 
ortaya atmıştır. 

• Y kuramının temel varsayımları şunlardır: 
- Çalışmak bir insan için oyun ve dinlenme kadar doğaldır.
- İnsan tipik olarak tembel değildir. İşyerinde gerekli ortamın yaratılması 
durumunda, çalışmak zevke dönüştürülebilir.
- Ortalama bir insan, gerekli koşullar yaratıldığı takdirde, öğrenmek ve daha 
fazla sorumluluk almak eğilimindedir.
- İnsan kendini kontrol ederek örgütün amaçlarına katkıda bulunabilir. 
Amaçlara ulaşmak için hizmet eden ve başarıya ulaşan insanlar 
ödüllendirilmelidir.
- Sıkı denetim ve ceza ile korkutma, insanı amaçlara yöneltecek tek yol 
değildir. 

OBu çalışmalarıyla Mc Gregor, birçok bilinmeyen yönleri olan insan 
bilmecesini çözmüş ve örgütlerde insan ilişkilerinin önemini ortaya 
çıkarmıştır.

NEOKLASİK YAKLAŞIMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

• Amaçlar ve Değerler: Bu yaklaşımda “iş”ten çok “işçi”ye yöneltilen amaçlar 
benimsenmiştir. Örgütsel etkinliğin, işbirliği, yardımlaşma ve grup öğesine önem 
vermekle artacağı varsayılmıştır. Amaçlar ve değerler, acil durumlar dışında grup 
katılımı ile saptanmıştır.

• İletişim: Yüz yüze iletişimin yararları, grup içinde iletişim gibi konular üzerinde 
durulmuştur. 

• Denetim: Bireylere, kendi etkinliklerini planlayabilecek ve sonuçlarını 
denetleyebilecekleri ortamların yaratılması gerekmektedir. Gözetimcinin rolü, 
grup çalışmalarının eşgüdümünü yani ortak bir amaca yöneltilmesini sağlamak 
olmalıdır.

• Karar Verme: Çalışanların karar sürecine katılmasının ve kararın grup tarafından 
benimsenmiş olmasının önemi üzerinde durulmuştur.



Yrd.Doç.Dr.Zeki Yüksekbilgili

12

NEOKLASİK YAKLAŞIMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

• Yapı: Bu yaklaşım, örgütsel yapıda biçimsel yapının yanı sıra biçimsel olmayan ve insan 
faktörünün oluşturduğu sosyal yapıyı ortaya çıkarmaktadır. 

• Yönetim ve Liderlik: Biçimsel liderliğin yanında, ilk kez doğal liderlerin de olabileceği, 
bunların grup faaliyetlerine yön vererek; grubun değer, inanç ve kurallarının yaratılmasına 
yardımcı oldukları ve bunları korudukları ortaya çıkarılmıştır. Yöneticinin temel görevi, her 
çalışanı örgüt için yararlı ve önemli olduğuna inandırmak, astlarına sürekli bilgi vererek 
planlardan haberdar etmek ve planlara katılımlarını sağlamak, tüm çalışanlara 
yeteneklerini son sınırlara dek kullanabilecekleri bir çevre yaratmaktır.

• İnsan öğesi ve Güdüleme: Bu yaklaşım insan öğesini, inceleme ve araştırmalarında ön 
plana çıkarmıştır. İnsanın duygu, düşünce, değer yargıları ve davranışlarının örgütün 
işleyişine çok önemli etkileri olduğunu vurgulamakta ve yöneticiler, çalışanlara karşı daha 
insancıl yaklaşımlarda bulunmaları önerilmektedir. Güdüleme konusunda da insanların 
yalnızca ekonomik değerlerle güdülenemeyeceklerini, duygulara, psikolojik ve sosyolojik 
ihtiyaçlara da önem verilmesini gerektiği ileri sürülmektedir.

EKSİK YÖNLERİ

• Örgütlerin sadece insan unsuru üzerinde durulmuş, 
rasyonel kurallara göre işleyen ekonomik ve teknik 
yapısı üzerinde durulmamıştır.

OBazı durumlarda, insan unsurunu esas almakla bütün 
sorunların çözüleceği gibi uç bir görüşe sahip 
olmuşlardır. Bu tutum, özellikle yaklaşımın ilk ortaya 
çıkış zamanlarında görülmektedir.

OÖrgütü, klasiklerle benzer şekilde kapalı bir sistem 
olarak tasarlamayı sürdürmüşlerdir. Çevre faktörünü 
dikkate almamışlardır. 

MODERN YÖNETİM DÜŞÜNCESİ   
(ÇAĞDAŞ YÖNETİM KURAMI)

MODERN YÖNETİM DÜŞÜNCESİ

O 1950′li yılların sonlarından itibaren, gerek bilimsel yönetim ve gerekse insan 
ilişkileri akımının önerilerine tereddütle bakan araştırmacılar, araştırmalarına 
yeniden yön vermeğe başlamışlardır. 

OModern yönetim teorisi, klasikler ve neoklasikler arasındaki bağlantıyı 
yapmak ve bir takım yenilikler ekleyerek geliştirmeyi hedefleyen bir yapıdır. 

OModern yönetimin temelini “sistem yaklaşımı” oluşturmakta, ve bu yaklaşım 
önceki teorilerin aksine, işletmeyi çevresi ile sürekli etkileşim halinde 
bulunan bir açık sistem olarak değerlendirmektedir. Modern yönetimin 
gelişimi ile günümüz işletmelerinin temel yapıları ortaya çıkmıştır. Açık 
sistem olarak değerlendirilmenin getirdiği en büyük avantaj uyum sağlama 
unsurudur. 

OModern Yönetim iki farklı teoriyi içerisinde barındırmaktadır: 
- Sistem Yaklaşımı
- Durumsallık Yaklaşımı
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SİSTEM YAKLAŞIMI

• Sistem yaklaşımı veya sistem analizi diye 
adlandırılan bu yaklaşım biyolog olan Ludwig Van 
Bertalanffy tarafından ortaya atılan ve modern 
yönetim teorisinin felsefe temelini oluşturduğunu 
kabul edilen “Genel Sistem Teorisi” ne 
dayandırılan bir modern yönetim tekniğidir.

• Sistem yaklaşımının amacı, yönetim olayının ve 
birimlerinin birbirleri ile olan ilişkilerini ve bu 
ilişkilerin niteliğini incelemek, belirli bir birimdeki 
gelişmelerin diğer birimler üzerindeki etkilerini 
araştırmak; kısaca yönetim olaylarını başka 
olaylarla ve dış çevre şartları ile ilişkili olarak 
incelemektir.

SİSTEM

• Sistem, birbirlerine bağımlı olan iki veya daha fazla 
parça ve alt sistemlerden oluşan, çalışma ve özellikleri 
itibariyle belirli bir sınırı olan ve diğer sistemlerden 
ayırt edilen örgütlenmiş ve bölünmez bir bütündür.

• Sosyal bilimciler “sistem” kavramını pozitif bilimlerden 
almış ve sosyal olaylara olaylara uygulamaya 
çalışmışlardır.

• Bir sistemin taşıması gereken unsurlar vardır.Bunlar:

1. Belirli parçalardan meydana gelir.

2. Bu parçalar arasında sıkı bir ilişki vardır.

3. Bu parçalar aynı zamanda dış çevre ile ilişkili olan bir 
bütünü meydana getirmelidir.

SİSTEMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

OAlt –sistem: Bir sistemi oluşturan alt parçalara alt-sistem denir. Örneğin, örgüt 
sisteminin üretim, pazarlama, finansman, muhasebe gibi alt-sistemleri vardır.

OAçık ve kapalı sistemler:  Her sistem belirli bir ortamda faaliyet 
göstermektedir. Eğer sistem ile sistemin faaliyette bulunduğu çevre arasında 
enerji, bilgi ve materyal alışverişi varsa, bu tür sistemler açık sistem olarak 
adlandırılır. Eğer sistem ile çevre arasında bu tür bir ilişki yoksa sistem kapalı 
sistemdir. 

O Entropi: Entropi, sistemin bozulması ve ölmesi demektir. Niteliği ve büyüklüğü 
ne olursa olsun bütün sistemlerde entropi vardır. Kapalı sistemlerde çevreyle 
ilişkide bulunulmadığı için entropi kuvvetlidir. Oysa açık sistemlerde entropi, 
çevreden alınan bilgi ve malzeme ile durdurulabilir.Örneğin, örgütlerde gerekli 
olan bilgi ve verilerden yoksun kalmak, sistemi yönetebilmek için gerekli 
bilgilerin karar organlarına gelmemesi entropi durumunu gösterir. Bu tür 
sonuçlarla karşılaşmamak için örgütler, entropinin etkilerini ortadan kaldırıcı 
veya zayıflatıcı yönde dış çevreden girdi (bilgi, malzeme, vb.) alırlar. 

SİSTEMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

ODinamik denge: Açık sistemler dengeli durumlarını korurlar. Çevre 
koşullarında bir değişim olursa, açık sistem yeni çevresi ile yeni bir 
denge durumuna gelir. Açık sistemler, denge bozulunca yeniden 
dengeyi sağlayacak otomatik denetim özelliğine sahiptirler.

OGeri besleme: Çıktı ve süreç aşamalarından girdi aşamasına doğru 
olan bilgi ve veri akışını ifade eder. Açık sistemlerin çevrelerindeki 
değişmelere göre kendilerini ayarlayabilmeleri geri besleme süreciyle 
sağlanır. Geri besleme yoluyla sistemler faaliyetlerini değerlendirme 
ve gerekirse düzenleme imkânı bulurlar. Geri besleme, girdi-değişme-
çıktı bağlantısı içerisinde sistemden elde edilen çıktıların dinamik 
dengenin sağlanabilmesi için sisteme tekrar girdi olarak verilmesidir. 
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SİSTEM YAKLAŞIMI

• Bir sistemin her bir parçası kendi içinde başlı başına bir bütün oluşturur. 
Böylece her sistem bir parçalar bütünü iken aynı zamanda daha büyük bir 
sistemin parçası olma niteliğini taşır. Burada önemli olan bütünü oluşturan 
parçaların her birinin kendine has işleyiş özelliği varken birbirlerine de bağımlı 
olmalarıdır. Bu sebeple parçalar arasında çok sıkı bir etkileşim söz konusudur. 
Mesela bu parçalardan herhangi birinde meydana gelecek olumlu ya da 
olumsuz bir değişme diğerlerini de etkileyecektir.

• Yönetimde sistem yaklaşımı denildiği zaman, yönetim olaylarını ve bu olayların 
cereyan ettiği birimlerin birbirleri ile ilişkili bir şekilde ele alan yaklaşım 
anlaşılmaktadır. 

• Sistem yaklaşımı, organizasyonu çeşitli parçalar, süreçler ve amaçlardan oluşan 
bir bütün olarak ele alır. Organizasyon ana sistemdir. Bu sistem birbirleri ile 
ilişkili ve karşılıklı bağımlı alt sistemleri içermektedir. Yönetimsel davranışta 
esas olan bu karşılıklı ilişki ve bağımlılıktır.

AÇIK SİSTEM OLARAK ÖRGÜTLER

Dönüşüm Süreçleri
(Üretim Süreci)

Çıktılar 
(Mal veya 
Hizmet)

Girdiler 
(Sermaye, 
İnsangücü, 
Malzeme, 
Makine, 

Yönetim)

Geri besleme

SİSTEM YAKLAŞIMI

• Açık örgüt modelinin özellikleri
- Örgütler, faaliyetlerini sürdürdükleri çevreden enerji, bilgi, malzeme 

vb. biçiminde “girdi” alırlar.
- Bu girdiler yardımıyla mal veya hizmet üretirler.
- Üretilen mal veya hizmetleri “çıktı” olarak çevreye sunarlar.
- Girdi-üretim-çıktı biçiminde bir hareket söz konusudur.
- Örgüt, çevreden aldığı “bilgi” biçimindeki “girdi” ile çevresine uyum 

sağlar. 
- Örgütler, açık sistem olarak çevreden aldıkları “girdi”leri korumak, israf 

etmemek suretiyle yığılmayı (entropi) önlerler.
- Açık sistem olan örgütler, dinamik bir denge halindedir.
- Örgütler, açık sistemlerin hepsinde olduğu üzere büyüme eğilimine 

sahiptirler. 

SİSTEM YAKLAŞIMININ YARARLARI

• Bu yaklaşım, örgütü bir bütün olarak ele almakta, örgütün birimleri 
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama imkanı vermektedir.

• İç ve dış çevre faktörlerini bir bütün olarak ele alma imkanı 
vermektedir. 

• Giderek daha da karmaşıklaşan örgüt yapılarının incelenmesi 
çözümlenmesini daha kolay hale getirmektedir.

• Personel ile örgütü birbirlerini tamamlayan unsurlar olarak 
görmekte ve amaçları uzlaştırmaya çalışmaktadır.

• Örgütün parçalarından çok bütününe, denge halinden çok 
değişimine, kendi başına çalışmasından çok içinde bulunduğu 
çevreyle birlikte ele alınmasına önem vererek örgütsel çalışmalara 
gerçeklik kazandırmıştır. 
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ELEŞTİRİLER

• Sistem kavramlarının bazı teorik yaklaşımları açıklamaktan uzak 
olduğu, kavramların yetersiz ve kısıtlı kaldığı belirtilmiştir.

• Sistem yaklaşımı daha iyi yetişmiş yöneticilerin varlığını ve bu 
yöneticiler arasında ekip çalışması alışkanlığını zorunlu kılmaktadır. 
İyi yetişmiş üst düzey yöneticilerinin bulunmaması veya bu 
yöneticilerin ekip çalışmasının gereklerini yerine getirmemeleri, 
böyle bir yaklaşımın uygulanmasını başarısız kılacaktır.

DURUMSALLIK YAKLAŞIMI

• Durumsallık yaklaşımı 1960’lı yıllarda ortaya atılan ancak 1980’li 
yıllarda geliştirilen ve genel kabul gören bir modern yönetim tekniğidir.

• Temel düşüncesi, her yerde ve her koşulda geçerli bir yönetim 
biçiminin bulunamayacağıdır. 

• Yönetim biçimini belirleyen etkenleri dışsal ve içsel etkenler şeklinde 
iki kategoride ele alan, durumsallık yaklaşımının teorisyenleri; dışsal 
etkenler arasında, örgütün sunduğu hizmetlerden yararlananlar, pazar 
koşulları, rekabet ve devlet müdahalesi şeklinde ele alırken; içsel 
etkenler arasında yapılacak iş, personelin niteliği, kullanılan teknoloji 
ve örgütün amaçlarını saymaktadırlar.

• Durumsallık yaklaşımı, kendisinden önce gelen yönetim teorilerinin bir 
sentezidir ve çeşitli durumlarla ilişkili olarak gerekli olduğunda, diğer 
yönetim yaklaşımlarının (klasik, neoklasik ve modern yönetim 
yaklaşımı) bağımsız ya da birlikte kullanılmasını içerir. 

DURUMSALLIK YAKLAŞIMI

• Bu temel varsayıma göre yöneticilerin önceden 
benimseyebilecekleri hiçbir evrensel yönetim ilkesinin 
veya yönetim tekniğinin bulunmayacağı kabul 
edilmektedir.

• Durumsallık yaklaşımına göre değişik durumlar ve koşullar 
yönetimde başarılı olmak için değişik kavram, teknik ve 
davranışları gerektirir. Bu nedenle her yer ve koşullarda 
geçerli tek bir en iyi organizasyon yapısı yoktur 

DURUMSALLIK YAKLAŞIMI

• Bu yaklaşıma göre, farklı durum ve koşullar, 
organizasyonu oluşturan unsurları ve süreçleri 
etkileyecektir. Durumsallık yaklaşımını daha 
öncekilerden ayıran en önemli fark budur. 

• Durum ve koşullarla ilgili olarak üç faktör üzerinde 
çok durulmuştur. Bunlar teknoloji-örgüt yapısı,
örgüt-çevre ilişkileri ve liderliktir.
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DURUMSALLIK YAKLAŞIMINI ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER

• Teknoloji: Teknoloji, girdilerin çıktı haline getirilmesi için harcanan 
mekanik ve zihinsel dönüşüm sürecidir. Bir organizasyonun en önemli yanı 
başarmayı amaçladığı iş ve bu işi yapmak için kullandığı teknolojidir. 
Teknolojinin üretim sürecini, kişileri, personelin başarı derecesini, 
personelin güdülenmesini, insan ilişkilerini, kişiler arası ilişkileri, grup 
davranışlarını ve yönetim tarzlarını etkileyeceği kabul edilmektedir.

• Çevre: Örgütün çevresini bazı koşullar belirler. Bu koşullar; teknolojik 
koşullar, yasal koşullar, siyasal koşullar, ekonomik koşullar, demografik 
koşullar, ekolojik koşullar ve kültürel koşullardır. Durumsallık yaklaşımına 
göre, çevre koşullarının özelliklerine bağlı olarak organizasyon yapıları ve 
organizasyonda kullanılan çeşitli süreçler farklılık göstermektedir. 
Durumsallık yaklaşımı, çevre koşulları niteliklerinin organizasyon yapı ve 
işleyişi üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Değişik çevresel koşullarda en 
uygun olan organizasyon yapı ve süreçlerini belirlemektir.

MODERN GÖRÜŞE GÖRE ORGANİZASYON

• Modern görüşe göre örgüt yapısının nasıl olması gerektiği 
basit bir yönetsel seçim işi değildir. Tam aksine 
organizasyonu çevreleyen ortam koşulları, organizasyon 
yapısının nasıl olması gerektiğini belirleyecektir.

• Modern görüş mekanik organizasyon yapısı yerine organik 
organizasyon yapısını; kapalı sistem yerine açık sistem 
örgüt anlayışını getirmektedir.


