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GIRI~ : 

Hizli ve degi$im iginde olan dtinyamizda, i~ konularindaki 

davrani§lar yoneticiler tarafindan onem ve ilgiyle izlenmekte

dir. I§ davran1~lar1 ile ilgili te~Ti ve ara~tirmalar, yoneti

cilerin i§lerdeki if}goren davran1§lar1n1 tanima ve anlamalarina 

yardimci olabilmektir. 

i~ hayatindaki davrani~ kavramlarina bak1ld1g1nda oncelikle 

hangi davrani§la ilgili oldugumuzun belirlenmesi gerekir. l§le 

bag1nt1l1 birgok davrani§ ge§idinden bahsedileh.ilir. Ancak, 

yonetim a~isindan en onemli konu i~ tatmini ile ilgili davran1§

lard1r. 

Dig,~r taraftan geli§mekte olan Ulkelerdeki en onemli kaynak 

s1k1nt1lar1ndan biri belkide nitelikli yoneticilerin yeterli 

olmay&§1d1r. Tiirkiye'de ozellikle bankacilik sektoriinde, seksen

li yn.llarin ba§indan bu ~,,.ana yaf.?anan koklli ve olumlu geli§meler

le bankalarda di§ pazarlama, finansman ve yonetim konularinda 

onemli adimlar at1lm1~t1r. Sanayinin finansmaninda bliylik rol 

oynavan mevduat bankalari kambiyo i~lemlerine, bankaci yeti§tir

meye bir hayli onem gostermi!,?tir. gogunlugu finansal planlama 

ve bilgisayar sistemini olu§fil.lrmu§lardir. Boylece birgok banka 

gag1n gerektirdigi teknolojiyi yakalami§tir. Ayrica bu tilr bun ka

lar pazara ve mli§teriye yonelik organizasyon sorunlar1n1n bilin

cine varmi§ varolan bolumlerine yenilerinide ekle~rerek kendilerin 

bar:,:arili kilmak igin gereken1 yapm19lard1r. Orgiitsel degi~;limlerin 

sonucu bankanin yonetim sorunlari gilndeme gelmig, buda §Ube 

yoneticilerinin yonetim ozelliklerini etkilemi?tir. GUniimilzde ar

tan rekabet ~artlarina ayak uyduracak ~ube mUdUrilnu yeti~tirmek 

ve geli$tirmek kadar bu .ki~ilerin i~ tatminleri bankanin gel~cegi 

ao:isindan. hayati onem arzetmektedir· .. 



- II -

§ube mildilrlerinin tatminsizlik kaynaklarin1,ara~tir1p, banka

nin olanaklari olgilsilnde tatmin etmek, onlari daha gok yararli 

bir hale getirmek bankayi ba~ar1l1 kilmak durumunda olan tepe 

yonetiminin en ba§ta gelen sorunlarindan biridir. 

<;al1~mam1zda bu sorun ayr1nt1l1 bir §ekilde ele alinmii; s;ube 

mlidilrlerinin demografik niteliklerin merkezi ve merkezkag 

(yerinden) yonetim ozelliklerinin isi tatmini ile kar§J.la§tJ.rmala

rJ. yapilmi~tir. Boylece bu konu aydinliga kavu§turulmu§, bu 

alandaki eksiklikte bilyilk gapta giderilmi§tir. Ayrica, bu 

ara§tirma ile birgok tepe yoneticisinin bu tilr akademik gali§

malara dikkatl._e:'i gekilerek yapilabilecek diger onemli inceleme

lere zemin haz1rlaiDill1§1tl.T. 
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BIRiNCi BOLDM 

i~ TATMINi VE BU KONUD.AKI QALI~LARA PANORAMiK BIR BAKI§ 

I. if} tatm.ininin tanimi, igerigi ve onem.i • • 

Birgok kariyer kararlari insanlarin i~lerinden bek

ledikleri §eyleri dikkate almalari, yani if.? tatmini ifile ilgi

lidir. i~ tatmini insanlarin deger sistemine ve i§ davran.1§

lar1na bagl.i olan ki§i·sf!l bir algilama ve konudur. Diger ta

raftan moral, bir grup kavrami olup, insanlarin i~ tatminleri

nin bile§kesidir. Her ikiside davrani§lara bagl1d1r, subjek

tiftir, olgillmeleri gerekir ve kurulU§Ull Uretken olmasi igin 

o:o.emlidir. (1) 

Esas olarak, i§ tatmini ki~inin i§e yonelik tutumudur. 

Diger davrani§lar gt.Pi bilimin (inanglar ve bilgi) heyecan.la

rin (duygular, hisler yada degerler) ve davrani§sal egilimle

rin birle§imidir. Ki§i Ust seviyadeki i§ tatmini ile i§ yerin

de hayli olumlu davrani~lar igindedir. Tersine bir durumda 

i§inden tat min olma,ran ki§i ise it;;i gevresi hakkinda olumsuz 

davrani§lar gosterir. (2) 

I§ tatmini kiraslanabilir bir olgudur. insanlar kendi 

durumlar1n1 digerleriyle karl_?1la§t1r1rlar. " Bu konuda diger 

referanslar kavranu, ki§ilerin kendilerini, benzer gegmi§le

rini kabiliyetleri ve sorumlulukla:ri olan dgger ki§ilerle kar

~1la1,?t1rmas1n1 i:fade etmesi agisindan onem ta§1maktad1r. (3) 

(1) 

(2) 

(3) 

jack Halloran-Dauglas Benton, Applied Human Relations: 
An Organizational Approach, Prentice Hall, 1987, s.97 
W.C.Ha.mmer-D.W.Organ, Organizational Behavior: An Applied 
~sychological Approach, Business Publications, 1978, s.216 
Jack Halloran-Dauglas Bent(n, a.g.e. s.97 
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Qali~mak i~ tatmininin tek kaynag1 degildir. Aile 

ve sosyal faktorler ile birlikte ya§am kalitesi dU~Unce

leri i§ tatminini etkilemektedir. Buna ragmen, i§, tatmin 

igin en onemli faktordur. (4) 

i§ tatmini konusunda bazi yazarlar degi§ik gorU~ler 

ortaya atmi~lard1r. Qali§mamizda birgogunun dil§Uncelerini 

belirtecegimizden burada bir~kaQJ.nJ.n tan1Dl1n1 vermekle ye

tinecegiz. Ornegin " Keith Davis, i§ tatminini ki§ilerin 

i§lerinden duyduklari memnuniyet veya memnuniyetsizlik o

larak agikla.makta, i§in nitelikleri ile gali§anlarin is

teklerinin birbirine uyum gosterdigi durumlarda i§ tatmini

nin gergekle§ebilecegini one silrmektedir. " (5) 

I§ tatmini " bir kimsenin i~ini veya i~ tecrilbesini 

degerlendi+mesi sonucunda olu§an zevkli veya olumlu hisle

ri " §eklinde de tanimlanabilir. (Locke, 1976, sf. 1300) 

Bu sonu9 9al1§an1n i§ ortaminda kendi deger yarg1lar1na go

re istedigini elde etmesinden ortaya 9ikmaktad1r. Bu tanim

dan i~ tetmini kavram1n1n birkaQ ozelligi g1kar1labilir. 

Birincisi, tatmin, i§ ortamina kar§i hissi bir tepkidir. 

Ve sadece ki§inin kendi 19 gozlemiyle tamamen anla§ilabilir. 

Herhangi bir davrani§ta da oldugu gibi, tatmin: gozlemlene

mez, onun varl1g1 ve kal~tesi ancak gali§anin davran1~1n

dan veya konuemalarindan ort.aya g1kar1labilir. (6) 

(4) a.g.e. s.97 

(5) Ke-.Lth' Davis, l§letmelerde insan Davran1§1, i.U.I§letme 
FakUltesi, I§letme Iktisad1 EnstitUsU Yayin No.57, 
1983, s.96 

(6) R.M~Steers, Introduction to Organizational Behavior 
Scott, Foresman and Company, 1981, s.296 



3 

i~ tatmini duygusal bir yanit olduguna gore kavram, 

sadece, kieinin kendi hislerini dile getirmesiyle saptana-

bilir. (7) 

Ikinci olarak, ii.;J tatmini belkide en iyi " bekleni

lenden farkl1 olma " §eklinde anlaeilabilir. Bazi yazar 

lar i~ tatmini kavranu.ni ki~inin ieten bekledikleri ile 

gergekten ieten aldiklarl.lll.n kar~1la~t1r1lmas1 olarak ifa

de etmektedir. (Locke, 1969 - Katzel, 1964 - Porter and 

Steers, 1973) insanlar degieik beklentilerle iee gitmekta

dirler. Bu beklentiler sadece kalite agisindan degil, (de

gi~ik insanlar degi§ik eeylere deger verebilirler) miktar 

a91sindan da farkli olabilir. l§ tecriibelerine gore, insan

lar i~lerinden sonuglar veya odUller alirlar. Bu sonuglar 

ucret veya terfi gibi di~aridan gelen odUller olabilecegi 

gibi, anlamii ie veya gal1eanlar aras1 iliekiler gibi kiei

ye bagl1 odUller de olabilir. Cal1ean1n i~ten beklentileri 

kar~1land1g1 veya daha f azlasi sagland1g1 takdirde gal1§a

n1n tatmin olmasi ve ieinde kalmasi beklenir. Sonuglar1n 

beklentileri onemli olgUde aemasi durumunda gal1§an1n kendi 

beklentilerini gozden gegirmesi ve muhtem<:len mevcut sonuc

lara gore beklentilerini artt1rmas1 beklenir. Ancak sonug

lar beklentileri kar~;µI.am1yorsa gali~anlar tatmin olmaz ve 

gerek ie deg~~tirme gerekse diger faaliyetlerde bulunarak 

tatmin igin degi§ik yollcr ararlar. (8) 

(7) Nursel Telman, Endilstride gorUlen i§ tatminsizligi ve 
bunun yabanc1la~ma duygusuyla olan iliekisi,(Doktora 
Tezi) i.tl. Sosyal Bilimler Enstitilsil, May1s 1988. s.81 

(8) R.M. Steers, a.g.e. s.296 
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n i~ tatmininin onemi ile ilgili birgok neden gosteri

lebilir. Bunlardan biri gok ~asit §ekilde belli deger yar

g1lar1ndan ke.ynaklanmaktadir. !nsanlar yaf}amlarinin bilylik 

bir bolilmtinil i~ gevresinde gegirmektedirler. Herhangi bir 

minumum inaani baki§ agisiyla hayatin bu pargasinin daha 

gok ya da daha az ho§a giden makul ve tatminkar olmasini 

isterdik. Gergekte baz~ insanlar galiemak veya gali§mamak 

arasinda segim yapabilirler. Ancak, ekonomik sebeplerden 

9al1§mak zorunda kalanlarin nerede gal1§acaklar1na karar 

vermek gibi bir segim haklari yoktur. 

Bu k1s1kl1klar dogrultusunda nilfusun bilyilk gogun

lugu eger i§ yerlerinde kendilerine t~tmin igin aunulan 

bir firsat daha yoksa ya§amlarinda gok az bir ne§e kaynagi 

bulacaklardir. t~ tatminine bu kadar onem verilmesinin ikin

ci nedeni de saglikli olan ili§kisidir. Hayatimizin belli 

kisimlarindaki ho§nutsuzluklar belli zamanlarda kendi i~ 

dilnyamizda gokUnttiler meydena getirir. Bu olay bak1~larl.lll1-

z1n ve ya~antimizin renklerini degi§tirircesine ya~antimizin 

bundan sonraki k1s1mlar1ni etkisi altina alir. Kieinin igin

deki tatminsizlik bir gokilntil yaratir. l§inde kendini kotil 

hisseden insanlar, aile yc.eant1s1ncia, bO§ zamanlarini deger

lendirme faaliyetlerinde haye.tin kendisini igeren diger bir

gok konuda kendilerini kot~ hissetmeye mlisaittirler~(9) 

(9) w.c.Hammer - D.W.Organ, a.g.e. s.215-216 
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" Psikiyatristlerin gorU~tUkl,'eri ki§ilerden edindikleri iz

lenimleri insanlarin i§ yaeamlari hakkinda negatif oldukla

r1d1r. Gozlemler ve bilimsel 9al1f}malar i~ tatmininin, psi

koloj ik uyumun ve Uretken yatanu.n onemli bir par9as1 oldu

gunu gostermektedir. Ayni zamanda delil if} tatminiyle fi~ 

ziksel saglik arasindaki ili§kiyi de vurgulamaktadir. Bir 

ara~tirma (Palmore, 1969) i§lerini seven insanlarin daha 

9ok yaf}ad1klar1n1 ortaya 91karmi§t1r. Rastgele bir sonuca 

gore, buyilk i§ tatmini olan insanlar iyi gelir ve iyi egi

tiwe sahip olabilirler ve boylece tesadilfende olsa uzun o

milrlillilgil saglayan bilgi ve avantajlarin tad1n1 91karabilir-

ler. 

Bunun yani sira ieten kaynaklanan< mUzmin tatminsiz

lik kar§imiza strea olarak da 91kabilir ve sonugta stres 

etkisini organizmada gosterebilir. Duygusal stres, yilksek 

tansiyonun, damar hastul1klarl.Il1n sindirim sistemi bozukluk

larinin hatta bazi kanser Qe§itlerinin olu§umuna katkida bu

lunan bir faktor olarak kareimiza 91kabilir." (10) 

Tatmin en iyi onu ya§ayan kiei tarafindan bildirile

bilecek i9sel subjektif bir durum oldugundan, psikologlarca 

tatmin konusu Uzerinde 9al1§ma igin uygun bir slan olarak 

gorillmemi§tir. Psikologlar, motivasyonu gozlemlenebilir 

yerlerine ( ornegin ba§arim, tepki hl.zi ve mik·~a.ri, v. b.) 

konsentre olmak zorunda olduklar1n1 dil§ilnmil§lerdir. (11) 

(10) a.g.e. s.216 
(11) Edward E.Lawler. Motivation in Work Organization, 

Brooks/Cole Publishing Company, Monterey, California. 

1973, s.61 
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Organizasyon aQJ.SJ.ndan Uyelerinin i§ tatminine onem 

verilmesinin daha bir9ok sebebi vardir. I§ ya§amlari hak;... : 

kinda olumlu duygulari olan insanlarin halkin bUyUk 9ogun

luguna organizasyon hakkindaki gUzel duygularinianlatmaga 

yetkin oldu~~ini gorebiliriz. Bu halkla ili§kilerin en 

iyi yonde anlatimi olup, organizasyona yeni Uyelerinde 

bulunmasini kolayla§ltirir. Ayxica i§lerini seven insanlar 

organizasyon i9inde hatta diearida birlikte ya§anilmasi 

kolay insanlardir. Sinirli ki§i, patron ya da i§9i kendi

siyle ili§kide olmak zorunda kalan insanlar i9in aksi ve 

can s1k1c1 ortamlar yaratir. Sonu9 olarak daha ileride ay

r1nt1l1 bir ~ekilde gorecegimiz gibi yUksek i§l tatmini, de

va.ms1zl1g1 ve i§ giicU devrinin azalt1lmas1n1 ortaya 91kar1r. 

Bunlar soyut kavra.mlar degildirler, hesaplanabilir maliyet

lerdir. (12) 

Neler i§J tatminine yol,, a9ar ? Yoneticiler, di.ger 

faaliyet hedefleri ile birlikte ula~ilmasi gerekli gorUlen 

i~9i i~ veren ili§kisinin kalitesinin bir ol9UsU olarak 

gordUkleri i§ tatmini ile ilgilendiklerinde birinci soruyu 
sor;.,iaktadir. Arafi!tirmalar, gali§!anlarin i§! ta1tlil.ihlerin~ ±§! 
ile ilgili bir9ok faktorden etkilendigini ortaya ko,rmakta

dir. I§in kendisi d1~1ndaki orgutsel faktorlerin de i§ tat

minini etkiledigini tespit edilmi§tir. (13) 

(12) W.C.Hammer - D.W.Organ, a.g.e. s.216 

(13) Andrew D.Sz1lagy1 - Marc j.Wiallace, Organizational 
Behavior and performance 4 th Edition, London, 1987 
e.73 
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Genel olarak. ',.ba~ar1l1 k~l U§larda 9ali§anlar 

daha az 'ba§ar1l1 kurulu§lardakilere oranla da~-ia mutlu ol

maktadir. Bir ara§tirmada bir banka ~ubesinin i§ yapma o
zelliginin ~ubede ~ali~anlarin i~ tatmini ile ilgili ol

dugu belirtilmi~tir " . (14) 

I~ TATMININiN CE~iTLERi 

l§ hayatinda bir9ok davrani~lar geli§tirilir. Bun

lardan bazilari digerlerine oranla daha merkezi ve onemli~ 

dir. ticretinin az oldugunu dil§ilnen bir i~Qi ya arti§ iste

yerek ya da i~ degi§tirerek konuya 9ozUm bulmaya 9al1~acak

t1r. Fakat hemen her~ey i9in tavir geli§tiren 9al1~anlar, 

kaf eteryadaki fiyatlarin yilksekligi veya kurulu§un takimlll.l.n 

renklerinin uyumsuzlugu konusunda harekete ge9mek istemeye

bilirler. Bu tur tatminsizlikler ki~iler i9in onerdi olma

yabilir. l§ yeri davran1§lar1 ile ilgili ara§tirma ve teo

rilerin 9ogu i§ tatmini konu:..::u ile sinirlandirilnulj;stir. if} 

hayatindaki diger tatmin edici olaylar bu 9ali§malar1n i9:Ln

de ve i§ tatminini belirleyen degi§kenler olarak dikkate 

alinmi§tir. Ancak, i~ yerindeki tepkilerin i§in kendisi di

§l.nda diger konulardan da kaynaklanabilecegi unutulmamali

dir. (15) 

(14) a.g.e. s.73 

(15) R.W. Griffin G.Moorhea•, Organizational Behavior, 1986 

s.21G 

• 
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OZVERi VE iLGi 

" Bu iki davrani§, ie degi§tirm.e orani ve devams1zl1k 

gibi onemli davran1~lar1 etkilemektedir. ozveri, §ahsin 

kendisini gal1§t1g1 yerin bir par9as1 olarak hissetmesi, 

ilgi ise §ahislarin Qal1Gt1klar1 yerin bir Uyesi olarak 

kendisinden istenenlerin otesinde bir§eyler verme istegi 

olarak tanimlanabilir. 

Ozveri ve ilgiye neden ola.n birkaQ faktor bulunmak

tadir. Richard M.Steers bu iki davran1e1n ki~ilerin y2~1 

ve ku.rulu§ta gegirdikleri yillar gibi ki§isel faktorler ve 

karar alma sUrecindeki katki derecgsi ve i§ gUvenligi gibi 

kurumsal faktorler ile geli§tigini belirtmektedir. Bu neden-

le yoneticiler mUmkUn olan zamanlarda kararlara katilimi 

saglamal1 ve makul seviyelerde i~ gUvenligi arts.nu yaratma

l1d1rlar. Daha once belirtildigi gibi ozveri ile ilgi" bir

gok olumlu sonuglara neden olmaktadir. Bu davranielarda bu

lunanlar1n iee devamlari, kurulu~ta kalma istekleri ve i§te 

gosterdikleri 9abalar artmaktad1r. Bunlar, yoneticilerin 

desteklemesi ve devaml1l1g1n1 saglama~i gereken konulard1r!'(l6) 

II- iNSANIJ,RAR.: :::I ILI:?KiLERiN i:~ TATMiNiNE ETKiLERi 

Liderlik §eklinin ve ornek grup ili§kilerinin ig ve 

di~ 0dUlleri etkilemesi nedeniyle i§ tatmini Uzerinde de 

etkileri olm~ktadir.(17) 

(16) a.g.e. s.217 

(17) Edward E.Lawler, a.g.e. s.174 
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" Liderlik f}eklinin, insanlarin kendi i9 odillleri Uzerinde 

onemli etkisi bulunmaktadir. QUnkti, yilksek seviyeli ihtiya9-

lar1n tatmini, ki§ilerin gozetmenleriyle olan ili~kileri 

nedeniyle sosyc;l tetmine ulaf}masina neden olme.ktadir. Hatta 

9al1f}an1n kendi benzer durumundaki gruplarla ili§kilerini 

etkilemektedir. Liderler davran1~lar1n1 insanlarin birbir

lerine gore ve grup birlikteligini art.::t1r1c1, sosyal ihti

ya9lar1n1 tatmin edici ~ekilde belirlerler. 

Liderlik ~ekli, insanlarin elde ettikleri ger9ek 

sonu9lar1 etkiledigi giti, bu sonu9lar1n ne olmasi gerek

tiginide etkilemektedir. Ornegin gali~anlarina destek olan 

bir gozetmen onlara clumlu bilgiler vererek ki§ilerin gir

dileri hakkindaki fikirlerini degi§tirebilir. 

Bu ise insanlarin ne almalari gerektigi konusundaki 

beklentilerin etkileyecektir. Benzer grup ili~kilerinin sos

yal ihtiya9lar1n tatmini Uzerinde her~evden fazla etkisi 

oldugu gorillmektedir. Benzer grup 9al1~anlar arasinda arka

da§l1k ilif}kiei sagla.ma.ktad1r. Benzer gruptaki f}aluslar a

rasinda birbirlerini kabullenme ve destekleme olgusu genel

likle sosyal ihtiyaglarin tatmin olmas1na yetmsktedir. Ben

zer grup ili§kileri ayni zamanda ki~ilerin ne almalari ge

rekt igi kanusunda alg1lamalar1ns. yardimci olabilir."(18) 

(18) a.g.e. s.174 
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Ozellikle di§ odilller kcnusu.ndaki grup §ahB1n al

masi gerekenleri dU~Urebilir veya yilkseltebilir. Ornegin, 

destekleyici ve kabullenici bir grup ki~inin ilcret art1~1 

ve terfi ile ilgili beklentilerini ytikseltebilir veya dU~

rebilir. 

Ozetle, liderlik §ekli ve benzer grup ili~kileri, 

ki~ilerin ilerleme ve geli§me gibi kendi i9 beklentilerini 

di~ sosyal odUl beklentilerini ve sonuglarin ne olmasi ge

rektigi yolundaki beklentile:rini etkileyerek genel i~ tat

minine yol _'.· a9maktad1r .... Bu a91klamadaki varsayim, liderlik 

~ekli ve benzer grup ili~kilerinin bazi yUksek ve dil§Uk se

viyeli ihtiya9lar1n tatminini ve dolay1s1yla genel i§ tat

minini etkiledigidir." (19) 

III. i~ TATMiNiNiN YONETiCi iQIN ONEMi 

i~ tatmini insanlarin bir davrani~ §ekli veya i9 ha

lidir. Performans, etkinlik ve hayatta kalma gibi daha ob

jektif faktorler varken yoneticiler ni9in i§ tatminiyle il

gilenmektedir ? Qilnkii bu davran1~lar1n gali~anlarin moti

vasyonunu etkiledigi belirlenmi§tir. OrgUtsel davrani~ ara§

t1rmac1lar1 motivas:ron ve i§ tatminini birbirinden ay1rma.k

tad1r. (20) 

(19) a.g.e. s.174-6 

(20) A.D.Szilagyi - M.j.Wallace a.g.e. s.73 

• 
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l§ tatmini 9al1§anlarin i§ ~artlari hakkindaki duy

gu ve degerlendirmelerini, motivasyon ise onlari harekete 

ge~iren bir stireci ifade etmektedir. Aslinda i§ tatmini ko-
11;~ 

nusunda yoneticilerin ilgilendigi hususlar iki soru ile i

fade edilebilir, insanlarin i§lerinden tatmin olup olmam.a -

larini etkileyen faktorler nelerdir ? ve insanlar tatmin 

olduklari veya olmadiklari zaman ne yaparlar ? ilk soru, 

i§ tatmininin bagli degi§ken olarak ele almakta ve onun 

ge9mi§i veya belirleyici faktorleri Uzerinde yogunla~makta

dir. ikinci soru ise i§ tatmintni bagimsiz degieken olarak 

ele almakta ve sonu9lar1 Uzerinde yogunla9maktadir. (21) 

i§ konularindaki davrani§lar yoneticiler tarafindan 

onemle dikkate al1nmaktad1r. Devams1zl1k ve if} degi§tirme 

gibi ali§kanliklar i§ tatminiyle ilgili olabilir. i§inden 

memnun olmayan i§Qiler bilytik ihtimalle i§lerine gelmeyecek

ler veya daha iyi §artlarda ba~ka yerlere gideceklerdir.(22) 

IV. i~ TATMiNi VE i~ PERFORMANSI 

25 yildir toplanan 9ok miktardaki bulgu bu iki degie

ken arasinda basit bir ilieki olmad1gin1 ortaya 91kard1g1n

dan, bu konudaki yazarlar iki degi§ken arasindaki ili§ki 

konusunda olduk-;a tedbirli davranmaktadir. A~agida bu onem

li konuda ya.pilmie ara§tirmalara ve i§ tatmini ile i~ per

formansi arasindaki ili~ki i~in onerilen mcdele yer verile-

cektir.(23) 

(21) a.g.e. s.?J 

(22) R.W.Griffin - G.Moorhead, a.g.e. s.211 

(23) j.L.Gray - F.A.Starke. Or~anizational Behavior: Concepts 
and Applicants, second edition, 1980, s.53 
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A- TATMIN - PERFORMANS iLi~KISINDEKi VARSAYIMLAR 

" 1930'lardaki insan ili§kileri hareketinin bir sonu- · 

cu olarak, i~inden tatmin ola.n i§ginin daha tiretken olaca

gi birinci varsayimimiz olacaktir. Hawthorne ara§tirmala~ 

rindan g1kar1lan sonuglar, i§Qilerin kendilerine olumlu ga

li~ma §artlari saglad1g1 i§verenlerine tiretimi arttirarak 

§Ukran borcunu odedigini ifade etmektedir. 

Son zamanlarda yapilan Her~berg ara~t1rmalar1, moti

vatorlerin (saglik ko~ullarinin degil) artmasinin daha faz

la i§ tatminini saglad~gini one stirmektedir. Herzberg ag1k

ga kendi gorU§lerini ifade etmemesine kar91n bu motivator

ler i§ ile ilgili olduklarindan, i~inden tatmin ol~n i~gi

nin daha Uretken olacag1 sonucunu gikarmak mant1kl1d1r. 

1950'lerde yapilan ara~tirm&larda elde edilen bilgiler, 

tatmin ve performans arasinda en fazla silik bir ili~kinin 

oldugunu ortaya koymakttdir kismen. Brayfield ve Crockett• 

in 1955yil~nda yupt1klar1 ara$tirmsriin sonucunda, ara§tir

macilar bu iki degi~ken arasindaki etkile$menin saglaml1g1 

ve yonil konusundaki varsay1mlarlJ11 gozden gegirmege ba§ladi

lar. Ancak bu siralarda ara§tirmacilar performansin is; tat

mini saglad1g1 konusuna onem vermege ba~ladilar. ilk bak1§

ta bu ili11kinin mant1ks1z cldugu dtis;tini..ilse b:.le, yapilan 

arastirmalar bunun mumki..in oldugunu orta~a koymaktadir."(24) 

(24) a.g.e. s.5J 
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B- i§ TATMiNi VE PERFORMANS .ARASINDAKI iLISKILER 

i$ tatmini gal1§malar1 iginde en gck tarti§ilanlardan 

biri i§ perfcrmansi ile clan ili§ki konusundadir. Bu ili~ki 

hakkinda Ug tecri>hulu.nmaktadir. 

l.i~ tatmini performansa yol agmaktadir. 

2.Performans i$ tatminine yol agmaktadir. 

3.0diiller performans ve if} tatminini etkilemektedir.(-21) 

Bu iig tecrimi.n teker teker ele alinip,incelenmesi bizi bazi 

yargilara gotilrecektir. 

l~' i~ TATM:tN:t YtiKSEK PERFORMAUSA NEDEN OLURMU ? 

" Onceki insan davrani§ bilimcileri gali§anlarin mo

ralinin performans seviyesini belirledigine inaniyorlardi. 

insanlar kendi ihtiyaglar1n1 kar$1lamak igin gali§tiklarina 

gore onlari ~irket hedeflerine uygun olarak 9al1~t1rmak igin 

bu ihtiyaglarin kar~ilanmasi gerektigi fikri hakimdir. Bu 

goril~e gore i§ginin i§inden memnun olmasi yiiksek verimlilik 

igin en onem.li §artlardan biridir. Bu goril§ ge§itli nedenler

den dclayi oldukga kabul gormil§tilr. 

Perf ormansi artiran i§ tatminini etkileyen faktorler

ler : Performans ve i~ tatmini ile ilgili en az dort faktor

bulunmaktadir.Birincisi, yoneticiler,i$inden tatmin clan i§~ 

gilerin kendi i~lerine, gali§ma arkada§larina ve gozetmenleri
ne kar§J. olumlu davrani~landa bulunduklarina ve bu davran1$-

lar1n performanslarini olumlu yonde etkiledigine inanmaktadir." 
(26) 

(25) R.M.Steers, a.g.e,s.309 

(26) K.H.Chung-L.C.Me~ginson, Organiz£tional Behavior: 

Developing Managerial Skillo4 1981, s.150 
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ikincisi i~inden tatmin olan gali~anlar tatmin olma

yanlara gore i§lerine daha dUz;"'nli gelmekte ve. daha uzun 

sUre gali§maktadir. i§ tatmini dil§Uk seviyede devamsizlik 

ve i~ degi§tirme olaylari igin belirleyici bir faktordUr. 

Devams1zl1k ve i§ degi§tirmenin ma.liyetleri dU§UnUldUgUn-

de i§ t&tmininin masraflar1 dU§UrUcli bir etkisi olmaktadir. 

UgUncUsU, i~ tatmininin ruhi ve fiziki sagligi geli§tirme~ 

sidir. Sagl1kl1 kurului;ler enerjilerini daha iiretken i'aali

yetlere yoneltebilirler. i~inden tatmin olm~yan ki§iler i§

lerine daha az sarilirlar. Bu durum, yilksek tansiyon, kroner 

yetmezligi ve sinirli. davrani§la.r gibi stres ile ilgili sag
lik problemlerine neden olabilir. Son olarak, bazi yoneti

ciler kendilerini gali~anlara i§ tatmini saglamaga sorumlu 

hissederler. Qal1§anlar1n gogu uyku d1§1ndaki vakitlerinin 

gogunu i~ yerlerinde gegirmektedir. Bu nedenle onlarin top

lumun ilretken elemanlar1 olarak tutmak igin tatmin edici 

i§ler verilmesi onemlidir. Aksi takdirde heffi onlarin aile

leri hem de to·;lum olumsuz ycnde etkilenecektir. 

I§ tatmininin performansi arttirmas1n1 engelleyen 

faktorler 

l§ tatmini yoneticiler igin gok onemli olmakl& bir

likte, dogrudtn performans art1G1na neden olmayabilir. Bu 

sonuca ula§mtk igin birkag neden bulunmaktad1r. " (27) 

(27) a.g. e. s. ·150: 
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n Birincisi, i~ tatmininin, ara~tirma al1~kanl1g1n1 

ve motivasyonu azaltmas1d1r. Tatmin olan ihtiyaglar insan--· 

lari harekete ge9irmez. Ikincisi, odUller performansta.n ba

g1ms1z olarm.k verildiginde dil~Uk performanslilar tatmin ola

caklar fakat performanslar1n1 arttirmak igin bir neden bu~ 

lamayacaklardir. 

Son olarak yUksek moral saglayan faaliyetler, Uret

kenlik ile 9eli~kili ol&bilmektedir. Ornegin, i~ yerinde 

sosyal faaliyetlerle fazlr.siyla ilgilenen i~9iler i~lerini 

geregi gibi ya.pmaga vakit bulama<rabilirler. 

Yerkes-Dods:an ka.nunu motivasyon ve performans arasin

daki ili§kiyi ters U §ekline benzetmektedir. Motivasyon per

formt:ns1 once bir noktaya kadar arttirmakta daha sonra dU

~Urmektedir. Motivasyonun performans ilzerindeki olumsuz et

kilerinin birka9 nedeni bulumnaktadir. 

Birincisi, motivasyon bir noktaya kader problem 9oz

meye yardimci clan endi~e ve tela§a neden olur. Ancak o nok

tadan sonra performans1 engelleyen bir· nale ula§ir. Yilksek 

seviyeli endi~e, performansi onleyen istenmeyen uykusuzluk, 

hissi stres ve diger psikolojik tepkiler yaratir. Devam e

den stres hali ruhi ve fiziki sagl1g1 boz~bilir. " (28) 

(28) a.g.e. 146-147~150-151 
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" Ikincisi, yUksek stres ve endi§e halinde insanlar 

ruhi problemlerini cozmek ic;in ~iddet, bahane bulma ve 

igine kapanma gibi tiretken olmayan savunma mekanizmalari 

geli§!tirirler • 

.Bu mekanizmalar.}encli~e halinin azalmasina neden ol-

sa bile problemlerin kal1c1 olarak gczillmesine yErd1mc1 

olmaz. OrgUtsel problemlere etkin 9ozUmler detayli analiz 

ve dogru problem ~ozme teknikleri se9erek bulunabilir. 

Son olarak, fazla motive edilen insanlar birkac; 

deger verilen amac; ve sonu9larla o kadar me~gul olurlar ki 

diger davrani~larin onemini kavrayamayabilirler. Ornegin, 

i~ dU§kilnU yoneticiler, i§lin yap1lmas1 igin gok fazla emek 

harcayip, Qali~anlarin sosyal ihtiyac;tlarini gozard1 edebi.

lirler • .Bu nedenle i§te kendilerine .yard1mc1 olabilecek 

ki~ilerin destegini bu §ekilde kaybedebilirler. 

Perf orman.si- dUzenleyen yetenek . • 

Yetenek, motivasyonun performans Uzerindeki etki

sini dUzenlemektedir • .Belirli bir motivasyon seviyesinde 

yetenekteki arti§l, perforn;ans art1~1na neden olmaktadir. 

Yetenegin dil~uk oldugu durumlarda motivasyon performansi 

arttiramamaktadir. Fakat yetenegin yUksek oldugu durumlar

da motivasyon ytiksek performansa yol ac;abilmektedir. Diger 

taraftan motivasyonun artmad1g1 bir ortamda yetenekteki 

artifij performans Uzerinde olumsuz rol oynamaktadir." (29) 

(29) a.g.e. s.147 
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" Eger galit;anin yetenekleri it;in ·gerektirdiklerinden 

fazla ise motivasyonun olumsuz bir etkisi olacakt1r. Eger 

i~ gok basit ve gali~anin sahip oldugu becerileri gerektir

miyorsa i§i yapacak ki§i igin herhengi b:f;r~motivasyon bulUB.

mamaktadir. Yeni ogrenilen bir beceri i§te etkin olarak 

kullan1lmad1g1 takdirde faydc.11 olmayabilir. 

2. MOTiVASYONUN YiJKSEK PERFORMAUSI ETKiLEMESi 

Motivasyonun ytiksek performansi etkiledigi soylen

mektedir. Ancak motivasyon tek ba~ina i§ performans1n1 art

t1ramamaktad1r. Yeterli mesleki beceriler ve bilgi olmadik

ga yilksek performansa ulaeilamaz. Bu nedenle i§Cilerin yilk

sek performansa ula§abilmeleri igin hem yetenekleri olmasi 

hemde motive edilmeleri gerekmektedir. 

Performansi (P), yetenegi (Y), motivasyonu ise (M) 

ile i£ade edersek, bu ilieki P- f(Y x M) t;eklinde formille 

edilebilir. Bu formille gore, yetenek ve motivasyonun ytiksek 

olmasi durumunda performans artmakta, yetenek ve motivasyon 

azalmasi durumunda azalmaktadir. 

- Motivasyonun Performans tlzerindeki Etkileri . . 
Mbtivasyondaki arti§ performansi etkiler .• Ancak bu 

etki her zaman dogrudan ve olumlu yonde degildir. Yetenek 

faktoril serbest kalciginda, motivasyon Qogald1k9a genelde 

performansta artar ve az bir motivasyon art1§1 ile optimum 

seviyeye ula§ir. " (30) 

(30) a.g.e. s.147.-146 
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If Ancak, gok t~zla motivasyon olmas1 halinde perfor-

mans dil§lmeye ba§llar. Buna -;·ornek olarak belli bir amaca u

la§lmak igin gok fazla emek harcayan bir insani gosterebili

riz. insanlar bir§ley igin gok istekliyseler bu istek gogu 

zaman onlarin ruhi ve fiziki dur: mlarini etkiler. 

Performans, kabiliyet ve motivasyonun bir fonksiyo

nudur. Qal1eanlar1n i§l tatmini, i§lerini etkin bir §lekilde 

yapabildikleri, performanslarinin e?it §lekilde odUllendiril

digi ve bu odilllerin gali§lanlarin ihtiyaglariyla uyumlu ol

dugu zaman artmaktadir. 

- Motivasyon Acaba i§l Performans1n1 Arttirmakta midir ? 

i~lerinden tatmin olan i§giler daha ilretken mi olur

lar ? l§l tatmini ve performans arasindaki ili§!ki nedir ? 

Birgok yonetici, yilks f~k seviyede motive edilenlerin per1'or

mans1n1n artt1g1na, i§linden tatmin olanlarin ise dana ilret

ken oldu§;una inanmak istc~mektedir. Ancak, kendi enerjileri

ni ve kurulu§larinin ka~rnaklar1n1 sonsuza kadar kullanan 

motive edilmi§ i§gilerin fark edilir bir performans elde 

edemedikleri ve i~inden tctmin olan, yapt1g1ndan memnun c

lan i§!gilerin tiretim igin motive edilmedikleri birgok durum 

vardir. " ( .31) 

(31) a.g.e. s.145_146 
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Porter ve Lawler, motivasyonun i~ tatminine veya per

formansa e§it olmad1g1n1 bunlarin birbirinden farkli kavram

lar oldugunu ve al1§1lagelmi§ varsayimlardan farkl1 ili§ki

leri oldugunu belirtmi§lerdir. (32) 

J. PERFOIDriANSIN I~ TATMIHINE NEDEN OLMASI 

It 

Performans ki§inin kendisindenveya di§aridan odUl 

almasina neden olmaktadir. Ki§inin kendisi ile ilgili odill 

ler : ba~arma azmi, i§ bitiricilik ve i§e yarar bir§eyler 

yapma duygulari ile ifade edilebilir. Bu odilller gali§anin 

ilerleme, uzmanlaE_?ma ve amaglarini gergekle~tirme gibi ih

tiyaglar1n1 kar§1lamaktad1r. Bu odilller i§ performansindan 

alind1g1 igin performans ve i§ tatmini arasinda d~grudan 

bir ili~ki mevcuttur. 

Ki§inin kendi di§indan aldigi odUller ise yonetim 

tarafindan verilmektedir. ticret, i~ gUvenligi Ve deger ver

me gibi. Eggr bu odilller performansa bagli olarak veriliyor 

ise, performans i~ tatminine neden olacaktir. Ancak bu odill

ler performanstan bag1ms1z olarak veriliy.or ise, performa.n

s1n i§ tetm.ini yaratmas1 beklenmemelidir. 

4. ODtlLLERlN PERFORMANS VE i~ .TATMINi ETKiLEMBSI 

l§ tatmini sonug olarak odUllerin bir fonksiyonudur. 

Qali§anlara ihtiyaglar1n1 kar§ilayacak kadar odill verildi

ginde i§lerden tatmin olmLJktadirlar. " (33) 

"(32) · D~-Heilriegel-j.w.Slocum. Organizs:tional Behavior, second 
edition_. 1979, · s~417 

(33) K.H.Chung-L.C.Megginson- a.g.e. s.148-150 
.~~· 
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ff Ancakt dabs. oncede belirtildigi gibi, odtiller per-

t .ormanstan bag1ms1z olarak verilirse performans ile i§ tat

mini arasinda ilieki kalmamaktadir. Cherrington ve yard1m

c1lar1, odtillerin ie tatminine yol aQt1g1n.i ancak i§ perfor

mans1n1n i§ tatmini ile ters bir ili§kisi oldugunu belirt

mi§lerdir. Qali§malarinua, performansa bak1lmaks1z1n, iYi· 

odtillendirilen §ah1slar1n i~lerinden tatmin olduklari, az 

odtillendirilenlerin ise tatmin olmad1klar1 ifade edilmek

tedir. DU§Uk performanstakiler daha fazla odtillendirildigin

de memnuniyetlerini belirtmekle birlikte performans dti§Uk

lUgUne devam etmi§lerdir. Yilksek performans gosterenlerin 

odUlleri azalt1ld1g1ndan i§ tatminsizligi ba§ gostermi~ ve 

performans seviyesi dU§mil§tilr. 

Yukar1da ayr1nt1l1 olarak ele alinan U9 teoriden ilk 

ikisi (Porter ve Lawler. 1968 Schwab ve Cummings, 1970 

Greene, 1972) zayif olarak kabul edilmektedir."(34) 

Ornegin, "Vroom,(1964) performans ve i§ tai;mini aras:i.ndaki 

ili§kiyle ilgili yapilan 20 ar&et1rm~y1 incelemi§J ve sade-

ce r •• 14 oraninda korelasyon testit etmi~tir. Diger galie

malar buna yakla§Jik sonuglar elde etmielerdir. (Greene, 1972) 

ilk iki teori teorik olarak kabul edilmemektedir. l§inden 

tatmin olan <;;ali§Janlarin daha fazla Uretim yapmasi beklen

memelidir. Diger taraftan performansin ozellikle odtilsUz 

kaldigi ortamlarda i~ tatminine yol agmadigi bilinmektedir."(35' 

(J4) a.g.e. s.150- 149 

(35) R.M.Steers, a.g.e. s.309-310 
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OdUllerin perf ormans ve ifi! tatmini ili§!kisini etkile

digi yolundaki UgUncU teori literaturde oldukga destek ka

zanmi§ltir. ( Schwab ve Cummings, 1970 Greene, 1972) Qal1-

i;;ianin gegmii;;i tecrUbesi ona bazi odUller kazand1rmaktad1r. 

bu odilller §lahsi i§l ba§larl.Sl. duygularl. gibi ruhsal olabile

cegi gibi Ucret terfi gibi di§! ko§lullara bagl1 olabilmekte

dir. Ki§!iler tarafindan alinc.n bu odUller diger insanlarin 

aldiklari ile kiyaslandiginda dU§lUk degil ise i§l ~atminine 

yol agmaktadir. Bu ttir odUller 9al1§anlar1n zihinler.inde 

performans-odUl ili§!kisi artmakta ve ileriye yonelik gaba 

ve performanslarini artt1rmaktad1r. Diger bir deyi§lle, per

formans aslinda ii:. tatmininin bir .sonucu degildir. Gergek

te bu iki degi§ken kendi ba§llar1na birbirleriyle ili§kili 

degillerdir. (J6) 

-" l§l Tatmini ve Performans Arasindaki Ili~kinin 4 Kombi-

nasyon ile A91k~amas1 . . 

i§l tatmini ve performans arasindaki ili§!ki a§lagidak:i 

dort kombinasyon ile de agiklanabilir 

1. Tatmin yUksek, performans dil§Uk. 

2. Tatmin dU§lilk, performans ytiksek. 

J. Her ikiside ytiksek. 

4. Her ikiside dil§Uk. " {37.) 

t36) a.g.e. s.J,10 

. . 

(37) K.H.Chung - L.C.Megginson, a.g.e. s.151 
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YtiKSEK TATMIN iLE Dti~UK PERFORMANS 

" Bazen " mutlu ve §ansli " ya§a: gorii~Unde olan ve 

Uretken olmayan insanls.ra rastlaya.bilirsiniz. Bu insanlar 

belli bir ba.§ari dUzeyine eri~mi§ veya sahip olduklarinds.n 

daha fazlasini istemeyen insamlar olabilir. insanlar i~le

rinden alme.k istediklerini aldiklarinda (i~ gUvenligi veya 

sayg1nl1k gibi) ifi! di~inda hayatin diger tatlarini aramaya 

koyulurlar. Kendi hobilerine, ailelerine veya sosyal ya§a

ma daha fazla vakit ayirabilirler. Bu, inse.nlar igin saglik

li bir degi~iklik saglar ancak i~lerine olan katk1larin1 

azaltabilir. 

YUksek tatmin ve dU§Uk performans komb~SV-Ollu, ·gal1-

§anlar1n normalden fazla korunduklari orta.rnlarda gorUlebi

lir. Ornegin devlet memurlari nispeten yilksek maaelar al--· 

makta ve maa§ art1§lar1 performanstan gok, tecrilb·:=lerine 

gore artmaktadir. Ayni zamanda. bir hl.ikilmet gorevlisinin ye

tersiz oldugu anla§ilsa bile onu i~ten atmak bazen ilg y1l1 

bulan uzun kanuni yollari gerektirmektedir. 

Dtl~UK I~ TAT1iliNi VE YUKSEK PERFORIW~S 

I~inden tatmin olmayan i§Qi ilretken olabilir mi ? 

Evet, sik sik bcyle durumlarla kar§1la§1lmaktad1r. Amerikan 

saglik egitim ve refah dairesinin " Amerika'da gali~ma 11 

adli raporu her dort i~giden ilgUniln i~ tatminsizligi nedeniy

le imkan olsa yapt1k~ar1 i§i yapmaya.caklarini belirttikle-

rini ortaya koymm2tur. " ( ,38) " 

~Ja) a.g.e. s.151-~52 
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" Ancak, bu i§Qiler i~lerini sevmeseler bile kendile

rinin ve ailelerinin ge9imini saglamak i9in lay1k1 ile yap

maktadirlar. 

tnsanlar hayatlarindaki mutsuzlugu ve tatmin edile

memi§l ihtiya9lar1 bertaraf etmek ve kar§lilamak i9in hareke

te ge9erler. Oscar Wild'1n dedigi gibi, "Memnunsuzluk ba

~ari yolundaki ilk ad1md1r." SUrekli tatminsizlik galieanin 

gozUm bulma kabiliyetini olumsuz etkilemesine ragmen, gegi

ci tatminsizlikler, bertaraf etme §ans1 var ise, insanlari 

harekete gegirebilir. Mutsuzluklari bertaraf etme yolunda 

kazanilan ba§arilar insanlarin daha sonraki performanslar1-

n1 artt1rmaktad1r. 

, YtiKSEK i~ TATMiNi VE YtlKSEK PERFORMJ_NS 

Yoneticilerin kar§1la~t1klar1 en bUyUk sorun kurulu§l

lari ile 9al1§anlar1n isteklerinin birlikte kar§1lanmas1d1r. 

Bu ise 9al1§anlar1n kendi ihtiya9larin1 kar~ilarken kurulu

§lun hedeflerine ula~mas1 demektir. Bu ancak i§ tatmininin 

performansa bagli olmasiyla mUmkUndUr. Eger 9al1§1anlar eko

nomik ihtiyaglar1n1 kar§ilamaya gal1§1yorlar ise, parasal 

odilller hem perf ormans1 hemde i§! tatminini a.rttirabilir. 

Eger daha yUksek seviyeli ihtiyaglar t~tmin edilmek isteni

yor ise onlara daha zorlay1c1 i§ler vererek istenilen sonu

ca ula§ilabilir." ( 39) 

(J9) a.g.e. s.152-153 
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Ilk kez Herzberg ve arkadaelari, yapt1klar1 ara~

tirmanin sonu9larina gore tatmin ve tatminsizligin ... ~yri 

boyutlar ilzerinde ele alinmasi gerektigini, tatmin ve tat

minsizlik yaratan faktorlerin ayri ayri olduklar1n1 belir

terek, yilksek i§ tatmininin ytiksek performans yaratacagi 

goril§Unil eleetirmielerdir. (40) 

" Yalniz yonetici, bilim adami ve profesyonel insan

larda hem i§ tatmini hemde perf ormansin yilksek olmasi bek

lenebilir. QilnkU cnlarin ieleri ilgin9 ve zonlay1c1d1r. I§ 
becerisi gerektirmektedir. Bu insanlar Uretim igin fazla 

motive olmaktadir. Bu performanslari onlara hem maddi hem

de ruhsal odilller kazand1rmaktad1r. 

DU~UK TATMIN VE Dti~UK PERFORMANS 

Bu durum hem iegi hemde i§veren agisindan en isten

meyen durumdur. Ancak birgok kurulu§ta rastlanabilir. Boyle 

bir durum, 1. i~verenin gal1$anlar1 yeterince odilllendirme

digi veya 2. iegilerin odillleri hakedecek kadar i§ yapma

dJ.gl. ortamlarda orta;.ra 91kar. Birinci durum i~verenin daha 

fazla odilller vermesiyle gozillebilir. Ikinci durum ise 9a

l1~anlar1n degi§tirilmesi veya egitilmesiyle gozillebilir. 

Ancak dilzeltme yoluna gidilmez ise sonugta kurulu~ ba~ari

siz olacaktir. " (41) 

(40) Cav.ide Uyargil, I§ tatmini ve bireysel ozellikler : 
Tilrkiye'de ozel sektorde yap1lm1§ bir i~ tatmini ara§
tirmasi TC. i.O. i~letme Fak. Istanbul, 1988, s.11 

(41) K.H.Chung - L.C.Megginson, a.g.e. s.153 



25 

" 5. YiiKSEK i~ TATMINI VE PERFORMANSIN SAGL.A.NMASI 

Yonetim aQ1s1ndan, galieanl,arin amaglari dikkate a

linmadan kurulueun hedeflerine ula~ma irnkani bulunmasina 

ragmen kurulu~un uzun sUre hayatta kalabilmesi igin her 

iki tarafin ama9lar1na ula§masi saglanmal1d1r. Hem i~ tat

mini hemde yilksek perf ormans saglamak iQin gerekli eartlar 

nelerdir ?Eger 9al1~anlar ekonomik ihtiya9lar1n1 kar~ila

maya 9al1~1yorlar ise, performansa b&~~1 bir odeme sistemi 

9ozilm olabilir. Ancak ihtiya9lar daha yilksek seviyede i~e 

a~agidaki ~artlara ihtiyag bulunmaktadir • • 

l. i~ler 9al1§anlar1n nitelikleriyle uyumlu olmalidir. 

Bu durumda 9al1§anlar1n 9abalar1 kullanilabilir ve daaa 

Ust gorevler verilebilir. 

2. Qali§anlarin performansi Ucret arti§i ve terfi ile bag

lantili olmalidir. 

3. Saglanan odUller gali~an.larin ihtiya9lar1na uygun olma-

Yilksek tatmin ve perf ormans ile ilgili §artlarin Ug 

karar degi§keniyle baglantili olduguna dikkat edilmelidir. 

Degerlilik, tesirli olma ve bekle :, .• tiler. Qali~anlarin i11-

lerine uyarlanrnas1, ~aba, performans beklentisini a.:11~irmak~ 

dir. Odilllerin performans ile uyarlanmasi odtillerin--t3.rtt1r

maktad1r. Aslinda odtil ve 9al1~ma sistemlerini dUzenleme 

~ekli ve yonetimi, ~al1§anlar1n davran1§lar1n1 etkilemektedir."(42) 

(42) a.g.e. s.154-153 
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V. if; TATMiNi VE ORGtlTSEL,..ETKimUK 

:t1.;J davrani~lar1n1 orgUtsel etkinlik ilzerinde dog

rudan etkisi oldugu kabul edilse bile onemli derecede ol

madgg1d1r. Orgiltsel etkil;l,ligin degerlendirilmesi konusunda 

ara~tirmacilar tarafindan en gok ele alinan gosterge i§ 

tatminidir. (Steers, 1977) i~ davran1~lar1 ozellikle i~ 

degi§.!tirme ·ve devams12.). ik konularinda etkinligi etkilemek

tedir •. (43 ) 

VI. i~ TATMiNi: VE MOTIVASYON 

Akademisyenler ve uygulamacilar devam.11 olarak §U 

soruyu sormaktadirlar, i~ tatmini olan i§gi ilretken midir ? 

Bu soruya basit bir cevap vermek mtimkiin degildir. Bazi 

ara~t1rmac1lar bu ili~ki hakkinda olumlu, bazilari olum

suz, bazilari ise hi~ ili§ki olmad1g1na dair sonuglar ver

mektedi~. Belli bir cevap bulunamamasinin nedeni belki de 

yanli~ soru sorularak problemin fazlaca basitle~tirilmesin

den kaynaklanmaktadir. l§inden tatmin olan i§gi ilretken 

i~gi midir ? sorusu yerine i§inden tatmin olan i§gi moti

ve edilmi§ midir ? sorusu sorul~al1d1r. Qilnkii i§in yap1l

mas1 igin motivasyon, i~teki performansin onUnde gelen bir 

§arttir. Ara~tirma derinle~tirilince bu baeit gorUlen konu 

karma§ikla§maya ba§lamaktadir. (44 ) 

Richard M.Steers, a.g.e. s.311 

j.L.Gray-F.A.Starke, a.g.e. s.54 
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Motivasyon konusl,Ulda bilinenlere kiyasla tatminin 

belirleyicileri ve sonuglari hakkinda bilinenler. nispeten 

azdir. ( 45 ) 

" I~ motivasyonu 9al1§anlar1n kendi ihtiyaglarini 

tatmin ederken i~ yerlerinde yapt1k&ar1 davranJ.~ yogunlu

gudur. I§ motivasyonunu belirleyen U9 fak~or bulunms.ktadir. 

Qal1~anlar1n ihtiyaQ yap1lar1 i§yeri tara~indan bu ihtiya9-

lar1n kar~ilanabilirlik imkani, bu ihtiyaglar1n i~ yeri d1-

~1nda kareilanabili~lik imkani. Bu faktorler, yoneticileri11 

sadece Qalieanlarin en onemli ihtiya9lar1na degil, bu ihti

ya~larin i~ iginde ve d2~1nda kar~ilanabilirligine dikkat 

etmelerinionermektedir. Qalieanin ie motivasyonu, onun i~

yerinde ald1g1 .odUller ve ihtiya9 tatminlerinin bir sonucu-

dur. 

tlcret politikalari, performans degerlendirme sistem

leri ve i~ motivesyonuna bak1lmaks1z1n saglad1klar1 91kar

lar da ieten saglana.n tatminleri etkilemektedir. Bazi kuru

lu~larda odUller ve ihtiyag tatminleri, ie davrani~lari 

arasinda diger kuruluelara oranla daha fazla ili§ki bulun

maktadir'! ( 46 ) 

( 45 ) Edward E.Lawler, a.g.e. s.61 

( 46 ) j .L.Gray-F.A.Starke, a.g.e. s. 54 
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Yoneticiler, insan davran1§lar1n1 anlam.ak ve etkile

mek igin kendi kurulu§larindaki dogrudan ve dolayli ili§ki

leri tespit etme durumundadir. (47) 

Motivasyonla ilgili psikolojik ara§tirrualarin 9ogu, 

insan deneyimlerini motive edilmi§ davrani§in iginde yada 

onun bir sonucu olarak, etkileme tepkisinin tUrleriyle il

gilenmem;i~lerdir. Tatmin konusunda iyi geli§tirilmi~ teo

rilerin mevcut olmad-~i gorillmektedir. Yine tatmin konusun

da teorik temele dayanan gok az araetirma yapilmi§tir. (48) 

tnsanlarin ihtiyag yap1s1n1n bir kismi i~ di~i dav

ra.ni~larla tatmin ed tlmektedir. t~ i9inde ve di~inda elde 

edilen tatminin toplami, o §ahsin ihtiyag yap1s1run ne ka

dar tatmin edildigini ifade etmektedir. Bir ihtiyacin tat

min edilmesi digerine gore acil olursa, insanlarin ihtiyag 

yap1lar1 degi§mektedir. Ayn1 §ekilde, daha once tatmin edi

len bir ihtiya9 artik tatmin edilemiyorsa o ihtiyag onem 

kazanmaktadir. Tatmin edilmeyen bir ihtiyag bir motivator

dilr. Diger bir ihtimal, ihtiyaglarin sUrekli artmas1d1r. 

Ornegin, terfi isteyen bin gali§an terfi edilirse, bir be~

ka istekte bulunacaktir. Bu ornekte gali§anlar1n egosu ve 

ba§arma isteklerl tekrar ortaya 91karak onlari silrekli mo~ 

tive etmektedir. (49 ) 

(47) a.g.e. s.54 

(48) Edward E.Lawler, a.g.e. s.61 

(49) j.L.Gray-~.~.Starke,a.g.e,s.55 
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Genel olarak yUksek i§ tatmini olanlarin gali§maya 

devam etmesi beklenmektedir. SUrekli <;ali§lma ve i§ davra

ll1§lar1 bazi i§ odUllerine ve bir dereceye kadar ihtiyag

larin tetmin edilmesine yol agmaktadir. ihtiyaglarin tat

min,-derecesi ve_odUlle~in e§itligi ise kar§J.. genel tavri 

belirlemektedir. Bu davrani~larda §ahsin genel i§ tatmini

ni ifade etmektedir. (50) 

Maslow tatmin sozcUgUnU oldukga farkl1 anlamda kul

lanmi~tir. Maslow. psikolojik doyumdan cok, arzulanan bir 
' 

objeni-n ,. yeterince elde edilmesini i<;eren, psikolojik ola

rak halinden memnun olma duygusu ile ilgilenmi§tir. Gerek 

Maslow gerekse de Hall, gereksinim gticilnti etkilemesinden 

otUrU gereksinim tetmininin onemli oldugunu varsaym1elard1~. 

Bununla beraber ne Maslow ne de Hall tatmini neyin saglad1-

g1n1 izah edememi~lerdir. (51) 

Bir insanin tatmin edilmesinin genellikle onu moti

ve etmedigine dikkat edilmelidir. Ancak genel tatmin. o 

§lahsin (diger eartlar sabit ksldiginda) galJ..§lmalarina de

vam etmesine ve i§ motivasyonunu gosteren davranielarda 

bulunmasina neden olmaktadir. Herzberg'in tatmin edilmi§ 

insanin motiveedilmie bin insan oldugu yolundaki varsayimi 

bu kapsamda dU§UnUlebil±r. Ancak, i§ tatmini ve motivasyon 

arasindaki genel ili§ki olduk<;a dolaylJ.. ve siliktir. c.?2) 
Motivasyon konusunda en <;ok bilinen iki oneri (kuram) ara

sinda olduk<;a farkl1l1k bulunmaktadir. 

(50} A.g.e,s. 55-
"' 

(~l) Edward E.Lawler, a.g.e. s.61 

(52) j_L.Gray - F.A.Starke, a.g.e. s.55 
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Once biz bu iki kuram Uzerinde kisaca durup, onemli 

noktalarin kar§1la~t1rmas1n1 yapacagiz. Sonrada s1ras1yla 

e~iGlik. farkl1l1k ve Porter-Lawler, Beklenti-Deger kuram

lar1n1 ele alacagiz. Ara§tirmamizda Porter'in olgUmUnU kul

land1gim1zdan Beklenti-Deger kuramina,:d8ha genie yer vere

cegiz. Motivasyon kuramlari olmalarinin yani sira ihtiyag

larin giderilip, giderilmemesiyle kieide yaratt1klar1 tat

min ve tatminsiz~ik nedenlerine ili§kin onemli hususlar 

igerdiklerinden bu kuramlar birgok yazar tarafindan i§ tat

mini kuramlari olarak genel kabul gomnektedir. 

VII. i~ TATMiNi KURAMLARI 

A- IHTIYAQLAR HIYERAR~iSi KUR.AMI . . 
A.H.Maslow isimli bir dU§UnUr, gUdUleme kuraminda 

onem s1ras1na gore bir ihtiyaglar dizisinin bulunduguna i-

1 i§kin gorU~U ile Un kazannu.§tir. Maslow•a gore bUtUn insan 

ihtiyaglari a~agidan yukariya bee dUzeyde s1n1fland1r1labi~ 

lirler. (~3·) 

Bu hiyarar§i iginde ihtiyaglar iirbirlerine olan Us

tUnlUkleri dikkate alinakak dUzenlenmi§lerdir. 

1. Fizyolojik ihtiyaglar en alt dUzeyde olanlardir. Aglik, 

susuzluk, cinsellik, uyku, dinlenme gibi ki§inin yu§am1n1 

sUrdilrmesi igin zorunlu, temcl ihtiyaglardir. (54) 

~3) Erol Eren, Yonetim Psikolojisi, i.i.E.JO.Yil Yay1nlar1 
No.2, istanbul9 1984, s.395 

~4) Oguz Onaran, Qaliema Ya§aminda GUdillenme Kuramlari, A.U. 

S.B.F.Yay1nlar1 No.470 Seving Matbaasi, Ankara, 1981, 
s.14-37 
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Bunlar insanin kendini gUvenli1c 

iginde hissetmesi igin gerekli ihtiyaglard1r. Ya§amlarini 

garanti altina almak, tehlikelerden korunmak igin gildUl~nen 

ki§ilerin fizyolojik ihtiyaglar1n1 bir dereceye kadar tat

min etmeleriyle ortaya 91karlar. 

3. Toplumsal ihtiyaglar ise sosyal bir varlik mlan insanin 

ki~ilerle anlamli ili§kiler kurma, farkli gruplara baglan-

ma ve onlardan kabul gorme durumlarini igerir. 

4. Toplumsal ihtiyaglarin belirli ol9Ulerde tatmin edilme

siyle ki§ilerde sayg1nl1k ihtiyaci onem kazan.ir. Bunlar, 

kendine gilven, bagl.Dls1z ~ 1k gibi gUzel duygular ile tanuuna 

prestij, ste.tU ve takdir edilme gibi ba§kalarinca ki~iye . · 

sayg1y1 gosteren ihtiyaglardir. 

5. E~ Ust dilzeyde kieinin ge~itli yollarla tatmin etmeye 

gali§tl.gl. kendini gergekle§tirme veya ozgergekleetirme ih

t iyac1d1r. Kendini gergekle§tirme ideal bir insan olmA, . 

meslek sahibi olma konusunda ki~inin potansiyelini en iyi 

~ekilde kullanmam1 ve degerlendirmesidir." ('55) 

Maslow'a gore alt dilze~rlerde bulunan ihtiyaglar gi

derilmeden, ilst dilzeydeki ihtiyaglar1, ki§iyi davran1§a 

yoneltmez. ihtiyaglarin ki§iyi yoneltme ozelligi bunlarin 

tatmin edilme derecesine bagl1d1r. Tatmin edilen bir ihti

yag davranJ.§ saiki olma ozelligini kaybeder ve daha Ust 

dlizeydeki ihtiyaglar davran1·~;lar1 etkilemeye ba11lar. (56) 

( ~5) a.g.e. s.14-37 
(5~) Tamer Kogel, l§letme Yoneticiligi: Yoneti~i Geli~tirme 

Organizasyon-Davrani§, i.U.!eletme Fak.!.i.E.JO.Yil 
Yayinlar1 No.l s.305 
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Maslow'un kurami i§ tatminini agiklamada kulla.milmak 

istendiginde, bir i~goren i9in en uygun ie 9evresi bireyin 

ihtiyaglar hiyerar§isinin hangi dilzeyinde olduguna gore 

degi§ecektir. (57) 

B- QiFT ETMEN KUR.AMI 

I§ tatmini kuramlari arasinda onemli bir yeri olan 

9ift etmen kurami Herzberg ve arkada:§lari tarafindan ge

li~tirilmietir. Bu kuramin varsayimina gore, i1,;1yerinde ie

g'' renin kotUmaer olmasina yol a9an, i1,;1ten ayrilmasina ve 

tatminsizligine neden olan hijyenik etmenler ile i§goreni 

mutlu kilan i§yerine baglayan ozendirici(te§vik edici) ya 

da doyum saglayan etmenlerin birbirinden ayrilmasi gerek• 

mektedir. QUnkU, i1,;1yerinde belirli etmenlerin varligi doyu

ma katkida bulurunaktadir. Ama bunlarin yoklugu nritr bir 

durum yaratmakta, doyumsuzluga yol a9mamaktadir. Aksine be

lirli etmenlerin yoklugu i~goreni kotUmser yapip doyumsuz

luga neden olmaktadir. Ancak, bunlarin varligi gUdUlememek

te yani ii;;igc:ren sadece bunlara sahip olmakla doyuma ( tatmi

ne) ula~amamaktadiT. C5a) 

Herzberg ve arkada~lari i§in igerigi ile ilgili ko

~ullari gUdtileyici etmenler olarak, i§in gevresel ozellik

leri ile ilgili olanlari ise hijyen etmenleri olarak ad

landirmi~lardir. (59) 

(57) Ay~e Oan Baysal, Sosyal.ve Orgiltsel Psikolojide Tutumlar 
Yalkin Ofset Ma~baasi, Istanbul, 1981, s.179 

(58) Erol Eren, a.g.e. s.405 
(59) Enver Ozka~p, ~avrani~ Bilimleri ve Organizasyonlarda 

Davrani~, I.T.I.A.Yayinlari No.249/169, Eski~ehir,1986 
s.143 
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Bu etmenl~~ hijyen etmenleri denmesinin nedeni iae, 

bunlarin i~gilerin fiziksel sagl1g1n1 etkilemelerine baglan

m1f}t1r. Bu ayirima gore, gildilleyici etmenler, ba§ari, takdir, 

terfi, Ucretin artma olas1lig1, sorumluluk ve i~in kendisi 

olarak belirtilmi§tir. ate yandan hijyen etmenleri ise, 

~irketin politikasi ve yonetimi, teknik kontrol ve kontrolor 

yada gozetimcilerle personel arasindaki ili§kiler, ozel ya

f}am, if} gi.ivenligi, gali~ma ko~ullari ve statildilr. (60) 

Bu teorinin yonetici ag1s1ndan anlami ~udur :hijyen .. . ... 

faktorleri bulunrnasi gereken asgari etmenlerdir. Bunlar 

yoksa personeli motive etmek milmkiln degildir. Ancak varl1k

lar1, motivasyon igin gerekli ortami yaratir. Motivasyon 

mot.ive edici faktorler saglanirsa gergeklef}tiltilebilir. 

Hijyen faktorleri saglamadan sadece motive edici faktor

leri saglamak, personeli motive etmeye yetmeyecektir. (61) 

Maslow, dil§ilk seviyedeki ihtiyaglarin daha onemli 

oldugunu, yilksek seviyedeki ihtiyaglarin ancak bunlarin 

tatmin edilmesinden sonra davran1§lar1 etkileyebilecegini 

ileri stirmektedix· Maslow' un ihtiv·aglarin hiyerarf}isi teo

risindeki onemli nokta, tatmin edilen ihtiyacin bir moti

vator olmad~gidir. Bu varsayim dogru ise, i~giler hali ha

zirda tatmin ettikleri ihtiyaglar1 igin iGlerinde daha faz

la enerji ,1arcama egilimine girmeyeceklerdir. (62) 

(68) a.g.e. s.143 

(61) Tamer Kogel, a.g.e. s.309 

(62) J.L.Gre.y - F.A.Starke, a.g.e. s.54 
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C-E~ITLiK KUR.AMI : 

tlcret kar~1l1g1nda bir hizmet gorme ili~kisine gir

mi§ bir birey bu ili~kiye birtakim nitelikler (girdiler) 

getirir. (63)nBu kura.m girdiler ile sonu~larin sosyal ~ev

re ile kar§ila~t1r1lmas1 ile ilgilidir. insanlar kendi gir

di/sonug oranlarim "referans insanlar " olarak tanimlanan 

diger insanlarla kar~1la~t1r1rlar. Eger kendi oranlari on

larinki ile ayni ise odill sisteminin e§litligine ina.nirlar 

ve tatmin olurlar. Ancak kendi orani digerlerinden dil~Uk 

ise, tatminsizlik ortaya gikar. Eger oran1 digerlerindgn 

yUksek ise, e~itsizlik ve sugluluk duyarlar. 

insanlar tatminsizlik ve e~itsizlik durumlarinda 

ne yaparlar ? 

Az odilllendirildigini dil§Unen insanlar muhtemelen sonu9la

r1 artirmaya gali§lacaklar veya girdilerini (performansla

r1n1) azal tacaklardir •. Fazla odilllendirildiklerini dil~ilnen

ler ise bunun tersini yapacaklardir. Ornegin, saat Ucretli 

sistemde yeterli ilcret alamayan bir i§gi Uretim Uzerinden 

Ucret almak isteyecektir. Eger bunda da istedigi sonucu a

lamaz ise, performans1n1 hem kalite hem de miktar olarak 

dil§ilrecektir. "(64 ) 

E§litsizlik duygusu tatminsizlige yol agmaktHdir. 

(63) Oguz Onaran, a.g.e. s.148 

~4) K.H. Chung - L.C. Megginson, a.g.e. s.149 
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Ayrica e§itsiz~ik duy.gusu ile i~e gelmeme ora.ni arasinda 

da ili$ki vard1r. Buna kar§ilik i§goren degi§im~yle ili~ki 

daha zayiftir. E~itlik kurami ile ilgili bir9ok ara~tirma 

yapilmi§ bulumnaktadir. Yurdumuzda TUrkiye Elektrik Kurumu 

(T.E.K) 'nda 1977 y1l1nda yapilan bir ara§tirma da e§itlik 

kuram1n1 destekleyen bulgular vermi§tir. Bu araetirmada 

odUl dag1t1m1n1n e§it olup olmad1g1 incelenmi§tir. T.E.K. 

'de gali~anlar a91s1ndan katk1lar1n egitim, deneyim, yete

nek, beceri dilzeyi, gorevin yap1lmas1nda gosterilen gaba 

olabilecegi, i§gorenlerin odUl/katki oranlar1n1 gerek T.E. 

K.'deki ba§ka i§gorenlerle gerek benzer ozelliklere sahip 

ba~ka kurulu~larda gali~anlarla kar~1laet1rabilecekleri 

varsay1lm1et1r. Ara§tirma sonunda i~9i - memur ayriminin 

i~gorenlerde e~itsizlik duygusu yaratt1g1 anla§ilmi§tir.(6!)} 

Qe§itli uygulamal1.ara~t1rma sonuglari genel olarak 

e~itlik teorisinin one silrdilgu hususlari dogrulamaktadir • 

.Ancak teorinin tam olarak kabulU i9in metodolojik agida.n 

daha sagl1kl1 araetirmalara gerek oldugu belirtilmektedir. (66) 

D-FARKLILIK KURAMI . . 
Qal1$anlarin di~aridan ald1klar1 odilllerle saglad1k

lar1 i~ tatmini, diger 9al1§anlar1n aldiklari odilllere go

re degi§mektedir. Eger kendilerine haks1zl1k yap1lmad1g1n1 

dU~Unilrlerse mem.nun olurlar. ~7 ) 

(65) Oguz Onaran, a.g.e. s.187 

(66) Tamer Ko9el, a.g.e. s.322 

(67) K.H.Chung - L.C.Megginson 9 a.g.e. s.148 
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nAksi takdirde odUllendirilmi~ olmalarina ragmen mutsuz olur

lar. Bu gorU§e gore, "algilanan efi!itlik" derecesi if} tat

mini derecesini belirlemektedir. Algilanan ili~ki konusun

da iki teori bulunmaktadir: Farkl1l1k kurami ve eeitlik 

kurami. 

FARKLILIK KUR.AJVII ( Discrepancy Theory ) 

Farkl1l1k teorisi, algilanan e~itligin insanlarin 

bekledikleri ile ald1klar1 arasindaki denge ile belirlen

digini ifade etmektedir: ( 68) 

Bafi!ka bir deyi~le, bireyin neyi istedigi ile neyi 

elde ettigini alg1lay1f}1na gore fark ortaya gikar. Birey 

bu farki istedigi ile elinde clan arasindaki fark olarak 

gorur. (69) 

Eger alinan beklenene e~it ise memnun olur~ Herhan

gi bir dengesizlik ise tatminsizlige yol agmaktadir. 

insanlar beklentilerini, i~lerini yapmak igin ortaya koy

duklari degerler ile belirlerler. Tahsil, egitim, i~ bece

rileri, performans gibi. Bu ~ahsi ve mesleki ozellikler 

"girdi" olarak t ~ nimlanir. Gergek odill seviyesi ise onla

rin i~lerinden ald1klar1 Ucret, i~ tatmini, deger verme gi

bi odilllerle belirlenir. Bu odUller "sonuglar" olarak ad

land1r1l1r. ( 70) 

(68 } a. g. e • s .148 

(69) Ismail Durak Ataay - tlcret Tatmini ve tlcret Sistemlr.ri 

istanbul,1985 s.57 

(70) K.H.Chung-L.C.Megginson, a.g.e. s.148 
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Baz1 insenlar alg1lanan e§itligi kendi girdileri ve sonu~

larini kar§ila§tirarak tespit ederlera Bu kar§ila§tirma 

sonucu olumlu ise, diger insenlarin ne ald1g1n1 onemseme

den tatmin olurlar. (71) 

E-PORTER - LAWLER BEKLENTI - DEGER kuRA.MI 

Porter ve Lawler, motivasyonun i§ tE..tminine veya 

performansa e§it olmad1g1 varsay1m1 ile i~e ba~lanu.~lardir. 

Motivasyon, tatmin ve performansin birbirlerinden farkli 

kavramlar oldugunu ve al1~1lagelmi§ varsayimlardan farkli 

ili§kileri oldugunu belirtmi~lerdir. Esas olarak. ie tat

mininin performansin bir nedeni olmaktan 9ok, bir etki ol

dugunu, yani performansin i§ tatminine neden oldugunu sa

vunmu~lardir. Farkl1 performanslar odillleri belirlemekte, 

bu ise, gali~anlarin ie tatminlerinde degi§meler yapmakta

dir. (72) 

Porter ve Lawler 'in (1968) kura.m1, ozel kesim yone

ticilerinin i~le ilgili tutumlarin1n i§le ilgili davran1§

lar1yla, i§teki baear1lar1yla ili§kilerini inceleyen bir 

ara§tirmada kavramsal bir taslak geli~tirme gereksinimin

den dogmw~itur. Bu kura. da temelde bir beklenti kuram1d1r, 

ancak Vroom'un kuraminda olmayan ba~ka tutumsal degi§ken

lerde kuramda yer almi9t1r. (73) 

(71) a.g.e. s.148 

(72) D.Hellriegel - j.W.Slocum, Organizational Behavior, 

Second Edition, West Publishing Co. 1979, s.417 

( 13) Oguz Onaran, a.g.e. s. 76 
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Zaten kuramin baelica ozelligi daha once ayri ayri ele all.

nan gok sayidaki degi~keni bir araya getirip aralarindaki 

ili§kileri belirtmesidir. (74) 

" Gelecek . §ekil, motivasyon, i~ tatmini ve perfor.• 

mans arasindaki ili§kinin anlaeilabilmesi igin hazirlanan 

modeli gostermektedir. OdUlUn degeri ( 1 ) Vroow'un deger 

olgilsUne benzemektedir. insanlarin i§lerinden saglamak 

istedikleri, gali~ma arkada~lari ile arkadaelik, terfi, 

meslek ilerleme zamlari, ieba§arma hissi gibi odUller degi

eik miktarlarda olmaktadir. OdUlUn degeri, eahsin ihtiyag 

tatminini ifade etmektedir. Ag bir insan (psikolojik ihti

yag) yiyecege yemekten yeni kalkmi~ bir insandan daha faz

la deger vermesi gibi. 

Beklenen gaba-cdill : Beklenen gaba-odill ( 2 }bir 

insanin belirli miktardaki gabasina bagli olarak bekledigi 

odUl miktar1n1 ifade etmektedir. Biryerden ba§ka biryere 

tayinini isteyeL bir yonetici, ~irkette transferlerin ya

p1lmama::.:1 ve ··a zor olmasi durumunda bu isteginin kart;J1lan

mas1n1n performanmi ile ilgili olmad1g1n1 dil~Unecektir. 

Boyle bir durv.mda yoneticinin gaba-odUl beklentisi dUeUk 

olacaktir. 

Qaba Caba. ( 3 ) herhangi bir d'1rumda ~mhsin har

cad1g1 energi miktarini, yani ne kadar fazla gabalad1g1n1 

ifade etmektedir. Bir dersi ogrenmek ic;in gok fazla zaman(75) 

(74) a.g.e. s.76 

(75) D.Hellriegel - J.W.Slocum, a.g.e. s.417 



39 

ve enerji (9aba) harcayabilirsiniz ancak ald1g1n1z notlar 

(performans) hilsran olabilir. Harcanacak emek miktari odU

lUn degeri ve gaba-odill beklentisinin olas1l1g1 ile baglan

til1d1r. Bu, Vroom•un bahsettigi motivas.)ron ile ayni kav

ramdir. Bu nedenle gaba, bir i§!in ne kadar ba§lar1l1 ytirU

ttildUgtinil degil, onu yapmak igin ortaya konulan enerjiyi 

ifade etmektedir. (76) 

§ekilden de anla~ilabilecegi gibi, odilliln degeri 

degi§!keniyle beklenen ·;,;aba-odlil olasiligi etkile§lerek 

9abay1 ortaya g1karmaktad1r. Bu iki degi§kenin nas1l etki

le§tigi §ekilde belli olma;~akla birlikte, ara§tiricilar 

Vroom'un kuraminda oldugu gibi bunlarin garp1lmas1 gerek

tigini soylemektedirler. (77) 

Kabiliyetler ve Ozellikler : Porter ve La.wler'a 

gore gaba (motivasyon) dogrudan performansi etkilemez 

ancak §lahs1n kabiliyetleri ve rolti ile ilgilidir. Kabiliyet 

ve ozellikler ( 4 ) bir i§in yapilabilmesini etkileyen 

zeka kapasitesi, el becerileri ve karakter ozellikleri 

gibi §ahsi nitelikleri ifade etmektedir. Bunlar nispeten 

iginde bulunulan durumd&n bag1ms1z olarak ele alinmaktadir.(78) 

(76) 

(77) 

(78) 

a. g. e. s. 418 

Oguz Onaran, a.g.e. s.78 

D.Hellriegel - j.W.Slocum, a.g.e. s.418 
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Ol!?SO( 

od iiller 
(7 ) 

( 8 ) 

(9) 

ENTEGRE OLMU~ MOTiVASVON MODELiC79) 

Bir sekreter orneginde sekreter daktilo yazma, imla 

ve steno becerilerini ortaya koymaktadir. Bunlar her ne 

kadar i~ iginde ogrenilebilip geli~tirilebilirse bile, 

gogu zaman i§e ba~lamadan ogrenilmektedir. (80) 

Eger ki~i gerekli bilgi ve yetenekten yoksunsa, ne 

kadar gayret sarfederse etsin performans gosteremeyecektir 

(i~ ba~aramayacaktir). Muhasebe bilgisinden yoksun bir ki

~inin ne kadar gab& harcDrsa harcasin bir bilo.ngo dilzenle

yemeyece~i gibi. Ca1) 

(79) L.w.Porter-E.E.Lawler,Managerial Attitudes and Perform

ance ,1968 ,s .165 
(SO) D.Hellriegel -.j.W.Slocum, a.g.e. s.415 

(Sl) Tamer Kogel, a.g.e. s.318-319 
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; i 

Oynanacak rol insanlarin i~lerini 

baeari ile yapmalari igin yapmalari gerektigine inandiklaJU 

faaliyetleri ifade etmektedir. Standart Steel gelik §irke

tinde birgok kademe yoneticisi i§lerinde ba§arili olabilmek 

(terfi edebilmek ve Ucret art1~1 alabilmek) igin metalurji, 

finans, pazarlama veya muhaSebe gibi konularda gok iyi bil

gi sahibi olmalari gerektigine inanmaktadir. Eger yonetici 

patronunu konusunda yeti~tigine ikna edebilirse kendisini 

gelietirmek igin harcad gi emegin faydalar1n1 gorecektir. 

Eger sozkonusu ~irkette ilerlemek igin idarecilik kabili

yet lerine onem veriliyor ise ve yonetici teknik becerile

rini geli§tirmek igin gaba harca.diysa bu emekleri ona ter

fi getirmeyebilir. (82) 

Bir birey i§inde nasil ba~arili olacagina iliekin 

yanli~ yorumlar yapiyorsa, ne kadar gaba gosterirse gos

tersin ba§ar1l1 olamayacaktir. (83) 

n Ozet olarak, oynanacak rol, insanlarin i§lerin na

sil tan1mlad1klar1 ve etkin bir perf ormans igin yapmasi ge

rekt igine inand1g1 gaba ge§itlerini ifade etmdktedir. 

Perf ormans . • Odilllerin degeri ve gaba-odlil beklen-

tilerinin toplami performans beklentilP.rini te~kil etmek

tedir. Perfcrmans, gabadan (ve ·.r a motivasyondan) once gelmek

" ( 8 A\ tedir. 'it' 

(82) D.Hellriegel - j.W.Slocum, a.g.e. s.419 

(83) Oguz Onaran, a.g.e. s.79 

(84} D.Hellriegel - j.W.Slocum, a.g.e. s.419 
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" Perf ormans sadece insanlar tarafindan gosterilen 

gabaya degil, onlarin kabiliyetlerine ve oyn&malari gerek

tigini dU§UndUkieri rollere de bagl1d1r. Bir ba§ka deyi§le 

eger kabiliy~leri yeterli degil ise ve ba§arili olmak igin 

yaptiklari degerlendirme yanl1§ ise sonugtaki performans 

dU§Uk seviyede olacaktir. 

A§ag1daki olayi inceleyelim : 

Stanley Rikovski finansman ve Uretim yoneticilerinin 

katild1g1 onemli bir toplantidan donmU§tilr. Satielardaki 

arti§ beklentileri nedeniyle fabrikanin geni~letilmesi i

gin Uretim temsilcileri kayni;k istemektedir. Toplantidan 

once, finansman bolUmU geni§letme igin yeterli kaynaklarin 

bulunmad1g1n1 belirtmi~lerdir. Toplanti s1ras1nda Rikovski 

finansman bolilmilniln gortieleri dogrultusunda inandirici bir 

SUllU§ yapm1§ ve sekreterine §Ulllari soylemi~tir : Eminim ki 

Uretim bolUmUndeki adamlari duvara ~iviledik. Pazarlama ra

porundaki eksiklikleri gosterdikge adamla.r1n suratlarinda

ki ifadeyi gorecektin. Bundan sc..nra bir§ey yapmads.n once 

bizimle konu§ma.larJ. gerektiJ~ini ogrendiler. 

Uretim bolUmilnUn istekleri, geni§letme 9al1~malar1nda gos

terdikleri gabaya ragmen kabul edilmemi§tir. Yoneticilerin 

finansman boltimUniln oynad1g1 rolU yanli~ algilc-..mali:~rJ. so

nucunda olurnlu sonu9 al1namam1~t1r. "(85) 

(85) a.g.e. s.419 · 



43 

Odilller . • Odilller istenilen sonu9lard1r. (86) 

Bunlar ya kendi ~abalariyla elde edilir, ya da ba§kalarinca 

verilir. (87) 

" Ba~langiQta Porter ve Lawler modellerine sadece bir 

tane odill degi§lkeni koJrmu§llardir. Ancak yapilan test-

lerde odilllerin, insanlarin kendi i9 yap1lar1 ile ilgili 

olanlar (intrinstic rewards) ve diearidan sagladiklari o

dilller (extrinsic rewards) olarak ayrilmasi gerektigi or

taya 91knn.§t1r. D1§1ar1dan saglanan odiiller kurulu~ tara

findan verilmektedir. Bunlar, gozetim, ~ali§lma ~artlari, 

maa~, statil, i~ gilvenligi ve diger yan~.ckanlar gibi i~le 

ilgili odillleri ifade etmektedir. Bu odtiller Herzberg'in 

bahsettigi saglik faktorleri ile ayn1d1r. insanlarin kendi 

iQ yap1lar1 ile ilgili olan odiiller ise, ba§ar1, iyi yap1l

m1~ i§ten alinan haz, i§in kendisi, sorumluluklar ve ~ahsi 

geli§meler gibi ins ~ nlarin kendileri tarafindan yonetilen 

odiillerdir. Bunlar, Herzberg'in motivator adini verdigi 

faktorlerin aynisidir. Porter ve Lawler' in modeline gore 

her iki odill ~ekli gereklidir. Ancak yapilan araetirmalar 

inse.nlarin kendi 19 yap1lar1 ile ilgili odilllcrin daha faz

la i~ ta-cminine yol agabild ~gini ortaya koymusitur. 

insanlarin kendi igleri ile ilgili odUller i§lerin 

yeniden tasarlanmasi ile artt1r1labilmektedir. Eger i§ ta

sarimi yeterli ge~itlilik, bilgi akJ.GJ., ozerklik ve mUca-"( 88) 

(86) a.g.e. s.419 

(87) Oguz Onaran, a.g.e. s.79 

(88) D.Hellriegel - j.W.Slocum, a.g.e. s.420 
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dele ortami sagl1yorsa insanlar ba~arili olduklarini dU~Un

mekte ve kendilerini odilllendirmektedir. i9te bu tUr ozel

likler yoksa, bu odilll2r ile"performans arasindi.:.i.ki ilil}ki 

zay1flamaktad1r. (89) 

Ba~ka bir deyi§le, orgiltteki i~ler gal19anlar bir 

i§ ba~ard1klar1nda bunde.n kendileri i~in bir onur payi 

gikaracak bigimde dilzenlenmi§Se i9ba~ar1nu.yla (performans

la) odtiller arasinda dogrudan bir ili~ki vardir. Arna i§ler 

boyle dtizenlenmemi9se i§ba~arinu.yla igsel odUller arasinda 

dogrudan bir ili9ki olmayacaktir. (90) 

" Odtillerdeki e~itlik algilamasi : ins~nlarin belirli 

bir perf ormans sonucunda almalari gerektigini dil§Undilkleri 

odilller e§itlik algilamasini ifade etmektedir. 

Bir gok i§te, insanlarin o i§i yapmak igin gerekli 

gordilkleri odtiller bulunmaktadir. Bunlar, §ahsi sekreter, 

ozel oda., oze1 parkyeri, araba., sos;ral kliip Uyelikleri, 

onemli i9ler, taninma, hall. kapll. Of~S 9 yilsonu primi gibi 

§ekillerde ol~bilmektedir. Bu nosyonlar, insanlarin i9in 

yapilmasi igin gerekli gordUkleri 9eylere, i9in insanlarda 

yaratt1g1 taleplere ve §ahislarin ~irkete yapt1klar1 kat-,. 
kilara bagl1d1r. (91) 

~9) a.g.e. s.420 

(90) Oguz Onaran, a.g.e. s.80 

(91) D.Hellriegel - j.w.Slocum, a.g.e. s.420 
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I§ tatmini . . Daha once de belirtildigi gibi, tat-

min motivasyon ile ayni degildir. l§ tatmini bir davrani§ 

§ekli yani insanin iC h0lidir. Deger verilen odilller ger

gekleeen odilllerden fazla olmasi halinde kiei tatmin olrnak

tadir. Hershey Foods Co. gida ~irketinde tUm i§Ciler Uret

kenliklerine bak1lmaks1z1n saat Ucreti almaktad1rlar. Ivia-

karna paketleyen iegi grubu saatte 500 yerine 750 paket 

yapabilen bir sistem buldula.r. Yil sonunda fabrikadaki 

tum i§gilere ayni Ucret arti§i yap1ld1. Bu durum makarna 

paketleyenler arasinda memnunsuzluk yaratti gUnkU ald1kla

r1gergek odUl, beklediklerinden az gergekle~mieti. (92) 

~ekilden de goTtildtigU gibi tatmin yaln1z gergekte 

elde.edilen odUllerle degil, iegorenin almasi gerektigini 

dU§ilndilgU odill miktariyla da belirlenmektedir. (93) 

. • Birincisi, model, 

ie tatmininin al1nan ger9ek odilllerle sadece kismen belir

lendigini gostermektedir. i§ tatmini ayrica insanlar1n 

belli performanslarinda i§yerinin vermesi gerektigini dil~Un-

dUkleri odUllere bagli olmaktadir. ikinuisi, model, 

ii;; tatminin:in perfcrmansa, performansin i§ tatminine yapt1-

g1 etkiden daha faz~adir. ie tatmini performansi ancak odU

lUn de~eri yolu ile dolayli olarak etkilemektedir. (94) 

(92) a.g.e. s.421 

(93) Oguz Cnaran, a.g.e. s.80 

(94) D.Hellriegel - j.w.Slocum, a.g.e. s.421-420 



Yonetim etkileri . . i~ tatmini ve performans ara-

sindaki ili§kinin oldukga karmaeik olmt.,Sl. ve henUz ara~tir

macilar ve uygulamacilar arasinda henUz bir f ikir birligi 

olu~mamasina ragmen, odUllerin i§ tatmininde degi~iklikler 

yaratt1g1 dU~Uncesi oldukga yaygindir. Verilebilecek odUl

lerin uygunlugu, astlarin 1~ tatminlerini geli§tirmek is

teyen bir yonetici i9in onemlidir. Diger bir deyiele, kiei

lerin ihtiya9 ve istekleri ile yoneticinin verecegi odUl 

arasinda tutarlilik olmalidir. Ancak yoneticiler odUl hak

kindaki fikirlerin insandan insana farklil1k gosterdigini 

unutmamalidir. Ayni Ucret seviyesindeki personele yapila

cak % 7 veya % 8 lik Ucret artiei bazi ki~ilere memnun e

dici, bazilarina ise hig etki yapmayabilir. Buna ilaveten, 

bir ki~iye olduk~a bUyUk gorilnen bir odUl, ba~ka bir ortam

da ayni ki~iye onemli gelmeyebilir. (95) 

Bir iegoren, gegmi~te de benzer gabalarin odUlle so

nugland1g1n1 gormU~se o zaman ~imdiki 9abas1ninda odUlle 

sonuglanacagini daha 9ok dU§Unecektir. Yalniz burada dik

kat edilmesi gereken iki nokta vardir, birincisi, orgiltiln 

verdigi odilller i§gorence odill olarak gorUlmeyebilir. ikin

cisi, iegoren ald1g1 odilllerin i§ba~arimiyla (performansla) 

bir ilgisi olmadigini dU~Unebilir. (96) 

(95) a.g.e~ s.421 

(96) Oguz Onaran, a. g. e. s. 80 
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n tlcret konusunun ge9erli olmadigi durumlarda yonetici

nin kontrolUnde bulunan ba~ka odUller mevcuttur. Qali~Bll.lar 

temel ihtiyaglarini kar~iladiktan sonra kendi ig ihtiyag

larina daha fazla onem vermektedir. Yoneticiler, kurulu§ 

ile ilgili odilller vermedikge ki~lerin kendileri igindeki 

odUllerin yeterli olmadigini bilmektedirler. Yoneticiler 

birgok gali~an igin anlamli yani gali§anin ilgi duyabile

cegi i§ler bulmak dururnundadir. Zor fakat gergekle~tirile

bilir hedefler verilmeli ve 9al1§anin ba~ari ihtimalini 

arttirici tedbirler alinmalidir. Yoneticiler ayrica yetki

lerini delege ederek veya astlarinin yaptiklari i§leri de

rinle~t irerek veya geni~leterek onlarin yUksek seviyedeki 

ihtiyaglarini motive etmeyi dU~Unebilirler. 

Ozet olarak, yoneticiler kullanabilecekleri tUm o
dUlleri astlarin istckleri dogrultusunda kullanmalidir. Bu 

tutum gali~anlar arasinda gaba ve performans arasindaki i

li~kinin zihinlere yerle~mesine yardimci olacaktir."(97) 

~;-) D.Hellriegel - j.W.Slocum, a.g.e. s.421 
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- iKINCi BOLtiM -

i~ TATMIN:i:N]]~ OLQtiMLENMESi, DEGi~KENLERI, TRENDLER!, 

BOYUTLARI, i~ TATMININI ETKILEYEN FAKTORLER VE i~ 

TATMINININ SONUCLARI • . 

I. i~ TATMiNtNiN OL<;UMLENMESI 

Yoneticilerin cali§anlar arasinda en sik yapt1g1 

araetirma muhtemelen i~ tatmini konusunda olmaktadir. ie 

tatmini yoneticiler arasinda orgiltsel etkinligin en onem-

li gostergesi olarak kabul edilir. Bu ise 9al1§nlar1n ie

leri ve orgUt hakkindaki dUeUncelerin devamli olarak deger

lendirilmesini gerektirir. 

ie tatmininin olgUlebilmesi i9in 9e~itli yollar 

bulunmaktadir. 

1. Olgtimleme Cetvelleri 2. Kritik Olaylar {Gostergeler) 

J. Millakat 4. Agik Davrani§ 5. Tercih edilen hareketler.(98) 

Bu konuda birgok teknik gelietirilmie olsa bile en 

popUler olani davrani~ veya fikir ara~tirmasi olarak bili

nen anket kullanma yontemidir. Bircok kurulue davrani~ a

raet1rmalar1n1 oldukga dilzenli olarak yapmaktadir. Temel 

olarak bu araetirmalarda kieil~re ielerinin birka<; ozelli

gi konusunda ne dti9ti~dilkleri sorulmaktadir. (99) 

(98) R.M.Steers, a.g.e. s.297 

(99) R.W.Griffin-G.Mooraead, a.g.e. s.214 
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Bu anketlerden en fazla kullanilanlar MSQ olarak tanl.llllanan 

Minnesota i§ tatmini Anketi ve jDI olarak tan1mlanan i~ 

Tanimle.ma Indeksidir. (lOq 

Smith, Kendall ve Hulin tarafindan 1969'da tanitilan 

bu olgegin ilk uygulamalarinda bireylerden en gok yapmak 

istedikleri ve yapmayi en az isteyecekleri i~leri tarif 

etmeleri istenmi§ti. (en iyi i§ - en kotti i~) Bu tanimlar 

analiz edilerek en belirgin ozellikler 91kar1lnu.~t1r. (10~ 

i§ tatmini olgi.imleri hem yoneticilere hemde ara~

tirmacilara i§Qi davran1§lar1 hakkinda onemli bilgiler sag

layabilir. Ancak bu yontemlerle ortaya gikan durum tam ola

rak dogru olmayabilir. Qtinkti bu ara~lar gergek durumdan 

gok, alg1lamalar1 olgmekte ve sonu9lar, sorularin kaleme 

al1nmas1 ve ara~tirma konular1n1n se9ilmesi yontemlerinden 

etkilenmektedir. Hatta galJ.§ma yeri ile dogrudan ili§kisi 

olmay&n bir i~ yerindeki davrani§lar bu ara~t1rman1n sonu9-

lar1n1 etkileyebilmektedir. Kisa donemli duygular 

ve hisler ki§ilerin cevaplar1n1 etkileyerek, uzun donemli 

davrani~lar hakkinda yanli§ sonu9lar verebilir. ~O~ 

Buna benzer ola~.rlar, yakin ge9mi§ sosyologlari.n bul

gulari olan 9a:1§malard1r. Ornegin bir gali~mada ki~ilere 

ilst s1n1fam1, orta s1n1fam1 yoksa alt s1n1fam1 dahil ol

duklari sorulmu~, heruen hemen fakir kasabalardan zengin QOJ) 

O.oe) a.g. e. s • 214 

O.o~ Suzan Qali§kan; i§gticti Devri ve Devamsizlik konularina 
i~ tatmini a91s1ndan bir yakla~im, i.ti.SBE,1985, s.80 

~O~ R.W.Griffin - G.Moorhead, a.g.e. s.214 

(1-0~ W.G.•.Hemmer-:p.w.Organ, a.g.e. s.217 
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" yerleSJimlere kudar '· herkes, orta sinifa dahil olduklarini 

soylemi§lerdir. Ama daha gok segenek sunuldugunda (alt

orta , Ust~orta), cevaplar daha gok dag1lm1§t1r. 

te tatmini uzantilarinda, ince degi§me ve ge§itle

meleri ortaya gikarmak igin psikologlar, bunu olgmek ama

ciyla pek gok sayida standartla§IDl.SJ davrani§ olgtileri ge

li~tirmiSllerdir. 

I§ davraniei olgtileri ara~t1rma amaci giidlilerek ge

li§tirilmi§tir. Endilstri psikologlari, l}U sorularda ilgile

rini yogunla§tirmi§lardir. l§ tatmini ki§i performansi ile 

nasil ili~ki igindedir ? if} tatmini maa§la nasil tatmin 

edilebilir ? Ne tilr liderlik stilleri bilyiik ie tatminle

rine neden olabilir ? "(104 ) 

Davran1f} aral}tirmalari yoneticiler igin degerli bir 

aragtir. Bazi anketler igin gogunlugu temsil edebilecek sa

yida cevabi igeren dtizenli bilgiler bulunmaktadir. Bu ara§

t1rmalar1 kullanan yoneticiler kendi personeli ile benzer 

kurulu§larda gali~anlar arasindaki davran1f}lar1 kare1la~

t1rabilirler. Ara§tirmalar a ; rica en onemli sorunlari tes

pi t ederek dtizeltilmesini saglayabilirler. Sonug olarak a

ra§tirmalar i§Qiler ile yoneticiler aras1nda yap1c1 bir i

leti§im. saglayabilir. (1.05.' 

Q.04) e..g.e. s.211-

~0~ R.W.Griffin - G.Moorhead, a.g.e. s.214 



II. i~ TATMiNiNIN DEGi~KENLERi 

* I§ tatmininin deg~§kenlerini bilmek, yoneticilerin 

~ahislarin tatmini ve kurulu§ igindeki moraldeki degi§iklik

leri onceden tespit etmelerine ve haz1rl1kl1 olmalari igin 

gereklidir. Bu degi§kenler degieik gruplarin i§ performans

larindaki fark11l1klar1 agiklayabilmek igin yararlidir. En 

one1;1li degiekenler ya§, gali~ma silresi, galJ.§ma ale..n1, SJ.-

fat, egitim ve cinsiyettir. 

Degi§lkenler arasi ili§kiler burada genel anlamda 

tart1~1lmaktad1r. ~ahislar arasinda farkliliklar olabilir 

ancak bu ili§kiler bilt n gal1§anlar1 temsil etmektedir. 

Birgok ara§tirma,, ili§kileri degi§ik ortaralarda ele almi§-

A- YAf; • • Genel olarak ya§ ve i§ perf ormans1/tatmini ara-

sinda olumlu bir korelasyon bulunmakla birlikte, bazi etki

ler belirsiz kalmaktadir. Bazi yaw gruplar1 i9in belirgin 

bir ili§ki mevcuttur. Ornegin 19 yae ve altindaki i§Qiler 

yilksek performanste ve tatmin olduklari halde, emeklili-

gine yaklaemi§ olanlarin performans ve tatminlerinde 

azalmalar gorUlmektedir. Genglerin davrani§larinda i§e o

lan yeni ilgi ve i§yeri degi§iklikleri nedeniyle bazi inie 

91k1elar olmaktadir:(l06) Harzberg ve digerlerinin (1957) 

yaptiei bir incelemede, sektorler arasi ara§t1rmalar1n ya~ 

ile i~ tatmini arasinda U ~eklinde bir ili§ki gosterdigi 

bildirilmi~tir. (107) 

(106) j.Halloran - D:Benton 9 a.g.e. s.97-98 

(107) K.·A.C~ Ra~sal, a.g.e. s.191 
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Gengler i§in ba~larinda iyi perf ormans gostermekte 

ve tatmin olmaktadir. Ancak hem performans hem de i§ tat

mini yirmili ya§larin sonlarina dogru hizli §ekilde dU§ebil

lir. Clos) 

Her halukarda 20 ile 30 ya§larindaki i§giler az tat

min olan gruplardir. Chaperd ve Harrick'de bunu dogrulam1~

lard1r: 20-29 ya§ grubundaki i§Qiler arasinda % 24 i§le

rine olumsuz davrani§llar gostermi§llerdir. Buna kar§lilik 

30-44 ya§l grubu arasindaki % 13, 45-54 ya~lari arasind~ki

ler % 11 oranindudirlar. Bu durum neden boyledir ? 

Herzberg ve yard1mc1lar1 pek gok makul sebep onermi§llerdir. 

Birincisi, bir §ley bir§leyle degerlendirildiginde, i§l olsun, 

sinema olsun o §ley ba§lkalariyla kiyaslanir. Ki§li ilk olarak 

tam gUn gali§lmays. ba11lad1g1nda b'Ulµl ~rG1laetii-abilf?c.egi. ·b~r 

onceki i§li yoktur. Ancak, birgok i§l akademik hayatin renk

li dUnyasiyla kiyaslanmaktad~r. Ikincisi, insanlarin ilk 

i§line ait beklentileridir. Bazi ki§iler kitaplarda, sine

malarda, hikayelerde tanimlanan ba§lariyi i§ hayatlarinda 

bulmayi ummaktadirlar. Sadece iyi bir kazan9 beklemekle kal

mayip, Nobel odillU gibi stirekli heyecan ve ilgi di§li beklen

tilerle i§le ba§llamaktadir. Ve gergeklerle kar§l1la§lt1klar1n

da yakla§lik 10 yil i<;inds· llayal kirikligina ugrarlar. Bir 

noktadan sonra beklentiler degi§lir ve azs.lir, i§l daha pozi

tif bir perspektif gortinilmti alir. (109) 

(108) 

(109) 

j.Halloran - D.Benton, a.g.e. s.97-98 

W.C.Hammer - D.W.Organ, a.g.e. s.223-224 
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"Bundan sonra, performans ve ie tatmini ya~ ile bir

likte, ilk ba§lang19taki seviyeyi a§abilecek eekilde, yava§

ca artmaya ba§lar. 

B- I~TE GEQEN SURE (HIZM.riT StiRESi - KIDEM) : I§te gegen 

sUrede yaetaki gibi bir sUre9 izler. Herhangi bir i§teki 

ilk yil yilksek performans ve i§ tatmini ile ba§lar ve hizli 

bir dU§U§e geger. Her ikiside bir ka9 yil gegene kadar bu 

seviyede kalir. Bu dU§Ue sirasinda yeni bir i§e ge9enler 

devamli olarak bu ini§-91k1elar1 ya§arlar. Devamsizlik ve 

i~ degi§tirme oranlari bu tilr olayi ifade etmektedir. i§tan 

i§e bu olaylari ya§ayan 9al1§anlar hem kendilerinin hem de 

" 9al1~t1klar1 kurulu~un maliyetlerini arttirirlar. (110) 

Gergekte i~te kalma silresi ve yae etkenlelti. ile i§ 

tatmini arasindaki ili§ki birbirine benzemekle beraber bazi 

ayr1l1klar olabilir. Ornegin, bir birey ya§a.mJ. boyunca 9ok 

i~ degi§tirmie olabilir ve bu b1rakt1g1 ieten tatminsizli

gini gosterir. Diger yandan her defasinda daha iyi bir i§e 

girdigi ve bu arada ya~ida ilerledigi igin ya~ ile i§ tat

mini arasinda olumlu ilieki ortaya 91kabilir. Bu tilr arae

tirma sonu9lar1 degerlemesi de bu §ekilde zorlaemaktadir.(111) 

C- QALI gW.tA ALAN I . . Qe§itli mesleki gruplar arasinda ie 

tatmini ve performans farkl1l1klar1 bulunmaktadir. Ancak 

genel olarak i§in karma§1ml1g1 olumlu bir ili§ki (112) 

(110) j.Halloran - D.Benton, a.g.e. s.98-99 

(111} A.C.Baysal, ~.g.e. s.193 

{112) j.Halloran - D.Benton, a.g.e. s.99 
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" mevcuttur. Eskiden beri vasifsiz i~Qilerin profesyonel i§-

gilere nazaran daha fazla i§ emniyeti istedikleri bilinmek

tedir. Vasifsiz i§giler daha az yer degi~tirip, genelde sen

dika gibi yerel kurulu~lara bagl1 kalmaktadirlar. 

i~ tatmini gali~malarinda ortaya 91kan en kesinle§

mi§ sonug, i§ seviyesi yilkseldik9e moralin arttigi yolunda

dir. i~giler ve teknik olmayan personel, teknik, yetenekli 

ve porfesyonel olmayan i~~ilere oranla daha az performans 

gosterirler. Tutarli ste.ndartlarin bulunmasindaki gilglilk 

nedeniyle bu iki grubu degi§ik. i~ ~artlarinda incelemek 
tt 

zor olmaktadir. (113) 

D- ORGANIZASYONDAKi YER • • Ki~isel ozelliklerden statU 

terimi genie bir alani kapsamak ve bir9ok bireysel ozel

ligi igermek amaciyla kullanilmaktadir. Ornegin, ki~inin 

orgUt hiyerar§iSi igindeki yeri, mesleginin saglad1g1 pres

tij, yoneticisi ise ha.ngi yonetsel kademelerde bulundugu 

v.b. ozellikler statil degi~keni ile temsil edilmektedir.(114) 

Statil ile i§ tatmini/perf ormans arasinda olumlu bir 

ili~ki mevcuttur. Bu ili~ki belki de i~ alan1 ile ols.n ili§

kiden daha gilglUdUr. Kieiler orga.nizasyon hiyerareisi igin

de yukarilara do~;ru t1rmand1kga, daaa yilksek i§ tatmini ve 

performans imkanlari bulmaktadir0 (115) 

E- EGiTiM : Egitim seviyesinin yilksek olmas1 daha fazla i~ 

( 113) s..g.e. s.99 

~14 ) Cavide Uyargil, a.g.e. s.25 

(115) j.Hallora.n - D.Benton, a.,g.e. s.99 
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tatmini olmasi anlamina gelmemektedir. Bunun nedeni belki 

de beklentildrdeki yilkseklikdir. Yuksek beklentiler daha 

ijok iiniversite mezunlarinda.goralmektedir. Egitimin getir

digi yiiksek beklentiler, mesleki ve pozisyona bagli terfiler 

ile karMJ.lanabilir. Toplumduki egitim duzeyinin yiikselmesi 

tahsilli ve geng i~Qilerin tatminsizligine yol agabilir. (116) 

F- CINSIYET : 1950'lere kadar yayinlanan ara@tirmalar erkek

lerle kadinlar arasisda pek farklilik olmadigini gostermekte

dir. Chapperd ve Harrickson'un bulgulari (1972) ise kadinJ.a

rin her i~ten tatmin olamadiklar1n1 ve ayni zamanda erkekler

den daha az ta.tmin olduklarini gostermektedir. (117) 

Oysa gUnumuzde daha fazla i~e girrne ve ilerleme fir

sa tlari nedeniyle kadinlar ve erkekler arasindaki i§ tatmi

ni farkl1l1klar1 azalmaktadir. Kadinlar beraber gali~tiklari 

ki~ilere vs gali~ma ko~~~larina (gali~ma saatleri v.b.} 

daha fazla onem ve:rmeletedir • ( 118) 

III. :t~ T.ATM:tNtNiN ZAM.AN ICINDEK:t HAREKETI ( TRENDWRI ) 

I~ tatmini he.kkinda en UZUl!l ara§tirma George Gallup 
{ 

tarafindan yapilmi~tir. Muhtemelen en ba~ta gelen isimdir. 

insanlara i~lerinden memnun olup olmad1g1n1 sorup direkt 

ve basit bir meted kullanm1~t1r. Table l'de goriildugu gibi 

1949'dan 7p!~are dek sa.rece kUguk bir ;filzde (20-10) tatmin 

olmadigini soylemi~tir. Bunun otesinde Gallup•un bulgulari 

degi~en olgliler ve gosterimlerden olu~an ba~ka gozlemlerlede 

guglet.dirilmir,tir. (Herzberg, Mausner, Pete.rson ve Capwell,1955) 

( 116) 
(l.17 ) 
(l.18 ) 
(l.19 ) 

a.g.e. s.99 
W.C.Hammer-D.W.Organ, a.g.e. s.225 
J.Halloran-D.Be~ton, a.g.e. s.100 
Vf.C.Hammer-D.W.Orga.n·. ·, a.g.e s.219 

( 119) 
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TABLO 1 

Gallup'un if tatmini anketinin sonuQlari (120) 

Tatmin Tatmin Bir f ikri 
olan olmayan olma7an 

1949 67 % 20 % 13 % 

1963 90 7 3 

1965 87 9 4 

1966 87 9 4 

1969 88 6 6 

1971 83 9 a 

BirQok ara~t1rma ile i~ tatmininin zaman i~indeki 

geli~imi surekli olarak izlenmektedir. Bu konuda Opinion 

Research Corporation tarafindan 7ap1lan ve Wall Street 

journal'da yayinlanan bir ara9ti:rma.da, ilg grup gali~anin 

1980-84 yillari arasina §Jirketlerinden.v~ yoneticil.eri._ 

den 1970-74 veya 1975-79 donemlerine oranla dab.a az mutlu 

oldugu ortaya ~l.kmi~tir. <121) 

( 120 a. g. e • s • 219 

~21) a.g.e, s.74 
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Bazi ara~t1rm~c1lar bu mutsuzlugu i~lerin giderek 

s1k1c1 ve rutin olmasina baglamaktadir. Bazilari ise, prob

lemin i~lerde deg±l~ i:nsanlardaki degi~iklik sonucu orta

ya 91kt1g1n1 savunmaktad1r. Ornegin bir9ok yonetici, ~ir

ket satin alma, ~irketlerin birle~mesi ve i§ten gikarmalar 

gibi olaylar kar~1s1nda gilvensizlik duyarak ~irketlerini 

degisitirmi§ler ve 1979 yilindan beri 500.000 kadar yone

ticilik i~inin bo~ kalmasina neden olmusilardir. Bilttin ener

j ilerini i~verenlerine harcayan bir9ok ga.li~a.n gaba.lar1n1n 

bo~a gittigini dU~Unmektedir. Gengler a.nne ve b&balarindan 

de.ha ciddiyetsiz olmakta. ve satinalma. gil~leri ve ya§a.ma. 

§ekli beklentileri hUsranla sonu9la.nmaktad1r. Bu insanla

rin gogu, t~rfi ve transferleri geri 9evirerek aile ya~a.mi 

ve diger i~ d11;p. ·ilgilerini i~in Uzerinde tutmalctadir. Son 

olarak, iyi egitim gormU~ 9a.l1§anlar kendi mesleklerine 

i~verene gosterdikleri 'ilgiden fazlasini gostermektedir. 

Profesyonellerin ta.tmini. onlarin kabiliyetlerinin i§veren 

ta.rafindan kulla.nilma derecesine bagl1 olmaktadir. (122) 

IV. i~ TATMINININ BOYUTLARI 

Qe~itli ara~t1rmac1lar tarafindcn i~ tatmininin di

ger ilgili davrs.n1~lar1 temsil ettigi one silrillmektedir. 

(Smith, Kendall and Hulin, 1969) Bu nedenle tatmin konusun

dan bahsederken "neden tatmin" konusunun a<;;ikl:i.ga kavu~tu

rulmasi gerekir. (123) 

(l22) s.g.e. s.219 

(123) R.M.Steers, a.g.e. s.297 
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Uzun yilla.r 'if} ·tatmininin boyutlarinin neler oldugu 

ara§tirilnu'~, 1i~ t~tmini yaratan veya i~ tatminsizligine 

yol aga.n bir9ok boyut belirlenmi~tir. (124) 

n Smith'e gore bir i~in en belirgin ve insa.nlari en 

QOk etkileyen 5 boyutu bulunm.aktadir : 

i~iN KENDISi Qali§anlar taraf1ndan yapilan i§lerin ilging

lik ve egitim ile sorumluluk ilstlenme f1rsatlar1 saglama 

derecesi. 

tlCRET Ucretin mikteri, degeri ve odeme ~ekli. 

TERFi IMK.ANLARI ilerleme igin gergekgi firsatlarin mevcu

diyeti. 

GOZETiM Gozetmenlerin teknik ve yoneticilik kabiliyetleri, 

gozetmenlerin gal1§anlara verdigi deger ve gosterdigi ilgi

nin derecesi. 

DIGER CALI9AliLAR Arkada§lik, teknik yeterlilik ve destek 

olma derecesi. 

I~ tatmini konusunda diger boyutlar da bulunmasina 

ragmen (§irket politikalar1, yan imkanlar gibi) i§teki tat

mininin incelenmesinde genellikle bu 5 boyut k~llanilmak

te.dir." (125) 

(124) Suzan Qali§kan~ a.g.e. s.55 

(125) R.M.Steers, a.g.e. s.297 
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V. I§ TATMINiNi ETKILEYEN FAKTORLER 

ArB.§tirmacilar i§teki i~ tatminini etkileyen ornek 

faktorleri belirtmek igin uzun stiren galiemalar yapmi§lar

dir. Bugtin i~ tatminini devamli suretle etkileyen faktorle~ 

ri tespit edebilmemize ragmen, .;gegerliligi kanitlannu~ kap

samli bir i§ tatmini modeli olu~turulmasi gerekmektedir. 

Bu konuda olumlu gali§malar yapilmaktadir. (Lawler 197.3) 

Buradan konu ile ilg{li olarak tespit edilen onemli fak

torleri kisaca inceleyebiliriz. Porter ve Steers•in (1973) 

gal1~malar1na gore 9al1~anlar1n tutum ve davrani§lari 

orgtitteki yerlerine bagll. olarak 4 kategoride grupland1-

r1labilir : 

1. Tilm orgilt boyutlarinda olan faktorler. Bu degi~kenl~r 

geni~ ol9ilde ttim ·9al1Slanlar igin mevcuttur. ,.veya gegerlidir. 

2. Yakin i§ gevresi faktorleri. Bunlar bir gali§ma grubu 

igin gegerlidir. 

3. I§in gere~i ortaya gikan faktorler veya fiili i§ faali

yetleri. 

4. Ki§isel faktcrler. Bu karekteristikler ki~iden ki~iye 

degi§mektedir. 

Her dort seviyede galieanlar degi§ik §ekilde etkilenmektedir. (126) 

{126) a.g.e. s.297 · 
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A. ORGUT QAPINDAKi FAKTORLER . . 
l§ tatmini aQ1SJ.ndan Ucret ve terfi imkanlari onde 

gelen faktorler olmaktadir. Diger insanlarin ald1klar1 Uc

ret ve harcad1klar1 gaba dikkate alindiginda makul dUzeyde 

olmasi halinde ilcr:)t faktorUnUn i~ tatminini belirleyen 

bir degi§ken oldugu yolunda onemli derecede kanit mevcuttwr. 

(Lawler 1971J- Locke 1976) Qali~anlEr, ald1klar1 Ucretin 

gabalarinin kareiligi oldugunu hissettikleri derecede ie
lerinden tatmin olmaktlldir. (127) 

Ucretin gekiciliginin baeka bir nedeni de, insana 

sembolik olarak verdigi ekonomik tatmindir. Psikolojik o-

larak, insan ne kadar paraya sahip olursa, her tilrlil arzu

sunu ve ihtiyacini o kadar Qabuk ger~ekle§tirecegini dUeU

nUr. (128) 

• Ucret di§inda ayni ~ekilde kendisinin ve diger in

sanlarin terfi dereceleri i§ tetminlerini etkilemektedir. 

(Locke 1976) 

Bunlara ilaveten, eirket politika ve prosedUrleri 

genel i~ tatmininin beli:rlenmesinde onemli rol oynamakta

d:i..r. §irket poli tikt.~la.ri genelinde Qali?anlarin davran1~

lar1n1 kisi tlar. n(l29) 

(127) a.g.e. s.297 

(128) Erol Eren, a.g.e. s.402 

(129) R.M.Steers, a.g.e. s.~05 



Ve orgUt hakk1nda olumlu veya olumsuz yonde dU§Unceler do

gurabilir. Ornegin : Ucretli otopark, yoneticiler igin ay

r1lm1§ otopark yerleri gibi uygulamalar 9al1~anlar1n orgUt

teki yerleri ve i§teki ki§isel hUrriyetleri konularinda 

onlar1 etkileyebilir. Kendisini sebepsiz yere kisitlayan 

ve ikinci sinif -vatanda§ gibi hisseden bir personel her

halde diger gali§anlar kadar i~inden zevk alm.az. 

Son olarak bir araetirmada orgtit yap1s1nin ie tat

minini oldukga sik olarak etkiledigini ortaya koymu9tur. (130) 

(Cnmmjngs and Berger, 1976) i~letmenin bUyUklUgU ile ie 

tatmini arasindaki ili~kiyi inceleyen ara~tirmalar, i§ 

tatmininin kUgUk orgtitlerde daha fazla oldugunu gostermi§-(131) 

tir. "ozellikle ortaya konan deliller ie tatmininin artma

sinin a~agidaki ~artlarla ilgili oldugunu belirtmektedir : 

1. Organizasyon hiyerar~isi iginde Ust dUzeyde olmak. 

2. Karar verme yetkisinde merkeziyetgi olm.ama. 

Organizasyonun bUyUklUgUnUn. yonetilen personel sayisinin, 

politika belirleyen/uygulayan farkl1l1klar1nin i~ tatmini 

Uzerine yapt1g1 etkileri tutarsiz ve belirsiz olmaktadir. 

B- YAKIN i~ QEVRESI FAKTORLERI 

Yakin i§ Qevresi, i~ tatminini degi~ik ~ekillerde 

etkilemektedir. " (132) 

( 130) 

~31 ) 

(132) 

a.g.e. s.297 

A.Can Baysal, a.g.e. s.188 

R.M.Steers, a.g.e. s.3.05 
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Bunlardan biri, i~yerinde yapilan gozetimin yontemi

dir. Bazi ara~tirmalar, gali~ana daha fazla deger veren go

zetimin yUksek seviyede i~ tatmini saglad1g1n1 ortaya koy

maktadir. (Vroom, 1964 - Stogdill, 1974) insanlara deger 

veren yonetim .. ~arzinin sonu~ta Uretim art1~1na neden oldu

gu dU§UnUlmelidir. Ancak, i§ tatmini artmaktad1r. Bu 9al1e

malardaki degi§kenlerin birbirine bagimli olmasi nedeniyle 

gozetim ile i§ tatmini arasindaki ili~ki kesin olarak tes

pi t edilememektedir. (133) 

Gozetmen, pozisyonu orgilt tarafindan belirlendigi 

i~in bir orgUtsel faktor olarak dU~UnUlse bile, onun ki§i

sel ozellikleri (sa.mimiyet. anlayi~, tutarl1l1k) 9al1~an

lar1n davranielar1 Uzerinde onemli etki yapmaktadir. (134) 

Gozetim ile ilgili konularda, 9al1§anlar1n kendile

ri ile ilgili kararlarc:. ket11mas1na izin verme derecesi de 

etkili olmaktadir. Kat1limc1 kararverme yonteminin, ozellik

leverilecek kararlarin 9al1~anlar1n i~leri ile ilgili oldu

gu ve 9al1~anlar1n kararlarina uyulmasi durumunda ie tatmi

ninin arttigi tespit edilmi~tir. (Scott ve Mitchel, 1976) 

Bazi Qali~malar, 9al1~ma grubunun bUyiiklilgU ile ie 

tatmini arasinda tutarli bir ili~ki oldugunu ortaya koy

mUf;;itur. (135) 

(133) s..g.e. s.305 .. 

(134) 

(135) 

j.L.Gray - F.A.Starke, a.g.e. s.213 

Richard M.Steers, a.g.e. s.305 
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KUgUk gruplarla gali§anlar bUyUk gruplara oranla 

daha gok i§ tatminine sahip olmaktad1rlar. (136) 

Geni§ gali§ma gruplari dil§tik seviyede i§ tatminine 

neden olmaktadir. (Porter ve Lawler,1965 ) Geni§ gali§ma 

gruplar1n1n daha fazla uzmanl1ga, daha az ki§iler arasi 

ileti§ime ve daha az grup bagl1l1g1 hislerine neden oldugu 

dti§ilntilmektedir. Bu faktorler neticede i§ tatminini azalt1c1 

bir ortam yaratmaktadir. (137 ) 

Grup bi~ligi olan 9al1§ma gniplarinda i§ tatmini 

ytiksek clmakta ve iiten ayrilmalar gok daha az olmaktadir.(138) 

Qali§anlar aras1 ili§kilerdeki kalitenin i§ tatmini ve 

tutarl1l1g1 ile ili§kisi oldugu tespit edilmi§tir.(Smith,1969) 

Locke1 nin (1976) belirttigi gibi, insanlar kendileri gibi 

ozellikleri,ilgileri ve ina.il.glari olan insanlar arasinda 

kendilerini rahat h~ssetmektedirler.i~e kar§i etkili davra

n1§lar1n bir uyum ortaiJU. iginde artmasi beklenmelidir.(139) 

Etkile~im f1rsatlar1 da i§ tatminine j'Ol agmaktadir. 

i~gorenler ne kedar birbirleriyle gok etkile§im olanag1na 

sahip olurlarsa o kadar i§lerinden memnun olmaktadirlar.(140) 

(136) 
(137) 
(138) 

~ii6~ 

A.Can Baysal, a.gre,s.186 
Richard M.Steers, a.g.e,s.J05 
A.Can Baysal, a.g.e,s~1s6 
R.M.Steers, a.g.e,~~3 5 
A.Can Baysal,a.g.e,186 
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Son olarak, bazi deliller 9al1§1ma eartlarinin Qali

EJanlarin davram:i;larin1 etkileyebilecegini gostermektedir. 

:tnsanlar temiz ve dU.~~li bir c;al1§1ma ortamina, i§I igin 

yeterli teghizatin bulunmasina ve kabul edilebilir seviye-

de gevre §lartlari kalitesine (isi, nem, gUrUltU) o-
nem vermektedir. Qogu 9al1~anlar evlerine yakl.n i§lyerleri~ 

ni tercih etmektedir. (Barnowe, Mangione, Quinn, 1972) 

Ancak Chadwick-jones (1969) bu gali§ma §artlarinin fazla~ 

s1yla varl1g1 veya yoklugu durumunda gali§ma davrar:.1§1lar1. 

n1 etkiledigini belirtmektedir. 

C- i~iN GEREGI ORTAYA CIKAN FAKTORLER 

I§in iki ozelliginin i§l tatmini Uzerinde onemli et

kileri oldugu tespit edilmi§tir. i§lin kapsami ve i~ tani

minin yapilmi§ olmasi. 

i§in kapsanu., i§lin ge§itliligi, ozerkligi, sorumlu

lugu ve sonuglarin al1nmas1 gibi ozellikleri ifade etmek

tedir. Bu ozelliklerin gok miktarda olmasi, i§in kapsa.nu.

nin geni~ olme.si anlanuna gelmektedir. "(141 ) 

Qok tekrprl1, tekdU.ze·· i§lerin i§! tatmininin dil§Uk 

olmasina yol agt1gina dair bulgular vardir. (142) 

(14l) Richard M.Steers, a.g.e. s.305 . 
( 142) A.C.an l3ayeal, a.g.e. s.184 
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I~ kapsaminin Qalieanlarin davrani§lari ilzerine et

kileri konusunda birgok araetirma yap1lmiet1r. Bu cali~ma

larda genellikle ie kapsaminin geni§liginin yilksek ie tat

mini ile ilgili oldugu tespit gdilmi§tir. (Stone, 1975 Hackman 

ve Lawler, 1971 Brief ve Aldag. 1975) Ancak ba§ari istek

leri du~Uk seviyede bulunan birkaQ gali§an1n i~ kapsaminin 

geni~letilmesi i§ tatminine degil, daha fazla huzursuzluk, 

htisran yaratabilmektedir. (Steers, 1976 Hackman ve Lawler 

,1971 Hackman Ve Oldham, 1976) Buna ragmen birgok araetir-

rna galieanlarin i~ kapsami genieletildiginde perf ormans-

lari artmasa bile, ie tatminlerinin artt1gin1 ortaya koy~ 

maktadir. Bunlara ilaveten, gorev tanl.lillarindaki 

belirsizlik ve birbirine gegi§melerin bir9ok insanda stresi 

arttiginda ve ie tatminini azaltt1g1 ortaya konmuetur. 

(Miles ve Perreault, 1976 Morris, 1976) 

Ag1kga, gali§anlar kendilerinden beklenenlerin bilin

digi ve a91k gorev tan1mlar1 ve hedeflerin bulundugu ortam

larda kendilerini daha emniyette hissetmektedir.n(143) 

D- §AHSI FAKTORLER 

iein btittin boyutlari ideal olgillerde olsa bile, i§

gorenle arasinda i§ tatmini konusunda yine de bazi farkli

liklar olacaktir. Bunun nedeni bireylerin kieisel ozellik

leri yonilnden farkli olmalar1d1r. (144) 

(143) Richard M.Stee~s, a.g.e. s.306 

( 144) A.Can Baysal:. ·· ,a,,g.e .. _ s .• 190 
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i§ tatminini etkileyen faktorlerden dordilncUsU, 

ki§inin kendi ozellikleridir. Bir9ok ara~t1rma ya§ ve 

gali§ma silresinin i~ tatmini ile olumlu yonde baglant1l1 

q1dugunu ortaya koymu§tur. (Herman, Dunham ve Hulin, 1975 

O'Eeilly ve Roberts, 1975 Porter ve Steers, 1973) Bu ili§

ki birkag §ekilde ag1klanmaktad1r. !nsanlar ya~lari ilerle

dikge normal olarak daha sorumlu ve belki daha 9ok , beceri 

gerektiren pozisyonlara gelmektedir. Bu eah1slar aadece ca

l1§t1klar1 kurulu§larda cali§maya devam ettikleri igin baa.i 

odUller almaktadirlar. Ya§1 ilerlemi~ olan 9al1§anlar tec

rUbeleri nedeniyle beklentilerini daha gergekgi seviyelerde 

tutmakta ve bu nedenle mevcut odUllerle yetinebilmektedir-

ler. (Wanous, 1973) ~45 ) 

Bir ~ahsin ihtiya9lar1 ve istekleri de i~ tatminini 

etkilemektedir. Eger bir ~ahis yUksek statUde bir yerde ol

mak istiyor ise boyle bir pozisyon onun i~ tatmini seviye~ 

sini geni~letecektir. Ayn1 ~ahis daha dU§Uk seviyedeki bir 

i§ten daha az tatmin olacaktir. !~in saglad1g1 yararlar veya 

ba~ka amaclara da hizmet edebilme ozelligi de onemli olmak:

tadir. Okulunu bitirmekte olan birisi i~ saatlerindeki uy

gunluk ve okul taksidi odeme imkan1 nedeniyle gegici ola

rak bir i§e girebilmektedir. gali§ma saatleri ve Ucret uy

gun oldugu takdirde i§inden oldikga memnun olabilir. Diger 

yandan bu i§ devamli olarak d ~§Untildilgtinde ayn1 i§ten daha 

az tatmin olmas1 beklenebilir. (146) 

(145) Richard M.Steers, a.g.e. s.306 

(146) R.W.Griffin - G.Moorhead, a.g.e. s.213-214 



67 

VI. TtlRKtYE•DE :t~ TATMiN:t ABA$TIRMLLA.RI 

TUrkiye'de i§ tatmini araetirmalari yeterli degil

dir·. . BugUne kadar i§ hayati bu· konuya gerekli ilgi ve des

tegi gqstermemietir. Literattirde kayda deger ara~tirmalar 

son derece azdir. Bunlar~ · sirasiyla, 

-Ceyhan Aldemir ve Gaye Elmasoglu'nun "Yoneticiler DUze

ymnde Motivasyon" 

- Siyasal Bilgiler Faktiltesi 194.6-1955 y1llar1 mezunlarinin 

i§ tatmini ve nedenlert 

-Cavide Uyargil'in "I§ tatmini ve bllreysel ozelliklern 

isimli ornek <;alJ.imalaridir. 

Bunlarin dJ.fiiJJ.nda A.Can Baysal'in farkli dUzey yone

ticilerine uygula.nan i~le ilgili tutumlari konu alan ve 

MustL:ra Dilber'in yoneticilerin~ · tutumlari, gUdUlenmeleri 

ve tatminleri ile ilgili deneysel ara~tirmalar onemlli sa

yilabilir. 

Bankaciligin bir<;ok konusunda oldugu gibi bu tez ko

nusunda da, bankalarin bilgi vermeye kapali yapila:ri nede

niyle ancak ki~isel diyaloglarla gerekli izin alinarak uy

gulama olanagi saglanmi§tir. Bu ara~tirmayi yapan ki§1.nin 

bankacilik camiasindan gelmesi, bu sektorde yoneticilik 

yapml§ olmasi gerekli bilgi ve deneyimin yani sira ki§isel 

iliekilerini kullanmasi bu d€neys·::l <;alifiiJmayi imkanli kil

masi kom;.sunda 9ok etkili olmu§tur. 
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VII. DI§SAL ODULLERLE i~ TATMiNi 

" Birgok 9al1§1ma, i§yeri t&rafindan saglanan (kendi 

iC yap1s1 d1§1nda) di§Sal odUlleri belirleyen faktorleri 

ve sonuglar1n1 ele almietir. Ara§tirmalar, di§Sal odUllerin 
• 

neden oldugu tatminsizligin birgok olumsuz sonuglari oldu

gu igin bu odilllerin kurulu§lar igin onemli oldugunu orta

ya koymaktadir. 

Avn1 derecede odUl alan insanlar iginde, kendi 

" girdi "lerinin daha fazla oldugunu _9.,U§!Unen eahislar ara:

sinda tatminsizlik ortaya gikmaktadir. Diger eartlar sabit 

kaldiginda, i§ tatmini, alinan odill miktari ile d~grudan 

ili§kilidir. §Uphesiz uygulamada diger §artlar sabit kalma

makta ve i§ tatmini ile odUl miktari arasinda mUkerumel bir 

ili~ki olmamaktudir. Bazi insanlar daha az girdi saglamakta 

ve az odUlle tatmin olmaktadir. Ara§tirmalar, ozellikle 

benzer i§ler ve benzer i§ gegmi§lerine sahip olan insan

lar kar§1la§t1r1ld1ginda, d1§Sal odUllerle ilgili tatminin 

dogrudan ve kuvvetli olarak odUl miktari ile baglant1l1 ol

dugunu ortaya koymaktadir." ( 147) 

Daha once belirttigi gibi di§sal odUller Ucret arti

§1 ve yUkselme gibi iegorenin di§inda, daha gok orgUt ta

raf inde.n verilen odilllerdir. (148) 

(147) Edward E.Lawler, a.g.e. s.138-139 

(148 ) Oguz Onaran, a. g. e. s. 79 
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11 Gilncel bir Qali§ma, iicret tatmininin iicret miktari 

ile siki ili~kisi oldugunu gostermektedir. (Lawler ve 

Porter. 1963) Bu Qali~madan elde edilen bilgiler, iicret

ler artt1k9a insanlarin iicret hakkindaki alg1lamalarJ.lll.n 

artt1gin1 ancak iicretin ne olmasi gerektigi konusundaki 

algilamalarinin artmad1gJ.nJ. ortaya koymaktadir. Bu ara~tir

mada yiiksek iicret alan orta seviye yoneticilerinin, dil§iik 

iicretlj.lerden, hatta daha fazla U~ret alsalar bile, yiiksek 

seviyedeki yoneticilerden daha ~ok tatmin olduklari orteya 

g1kmaktad1r. 

Bir9ok ara§tirma, fazla girdisi olan insanlarin da

ha fazla odtil almadiklari stirece tatmin olmad1gJ.nl. goster

mektedir. Ornegin, bir arli§tirma., daha iyi perform.ans gos

terenlerin az gosterenlere gore daha fazla iicret almalari 

gerektigini dil~ilndUklerini belirtmektedir. (Porter ve 

Lawler. 1968)Q(l49) 

Nitekim, banke mildilrleri aras1nde yapilan benzer . 

bir ara~tirmada, ilcretlerin ba~ariya gore belirlenmesi is

tegi saptanmietir. (150) 

D!ger eahsi girdi faktorlerinin ve baz1 i§-iStek fak

t orlerinin die odill tatmini ile iliekili oldugu bilinmek

tedir. ( l5l) 

(149) Edward E.Lawl~r, a.g.e. s.139-140 

(150) Ismail Durak Ataay, a.g.e. s.37 

( 151) Edward E.La.wler, a.g.e. s.140_ 
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"5rnegin, bir grup ara§tirma, i§ seviyesindeki arti§larda, 

Ucret fazla artmadik~a Ucret tatminsizliginin crtaya Q1k

tigl.D.l. belirlemi~tir. D1ger Qali~malar ise egitim seviyesi 

artt1k9a Ucret tatminsizliginin artt1g1n1 ortaya koyme.kta

dir. (Klein ve Maher, 1966) i~ tatm;i.ni," dogrudan, ki~ilerin 

girdi-sonu9 algilamalarinin bir f onksiyonu olarak degi§ik

lik gostermektedir. YUksek girdiler, yiiksek sonuclari bera

berinde getirmedik9e tatminsizlige yol agmaktadir. 

A- DI~ ODULLERDEKi TATMINSIZLiGiN SONUCLARI 

El.de edilen bir9ok bulgular, di~ odUller dil§ilkse, 

genel i~ tatmininin de dd~Uk olacagini gostermektedir. Ge

nel i~ tatmini ise devamsizlik ve i~ degi~tirme orani fak

torleri ile ilgilidir. Di~ odUller ile i~e devamlilik dav

ran1§1 konusunda Weitz ve Nuckols (1953) ve Metzer ve Mann 

(1953) tarafindan yapilan 9al1§malar bunlarin arasindaki 

ili§kiyi gostermektedir. ilk gali§mada, Ucretlerinin yeter-

11 oldugunu belirten bir grup 9al1~andan % 83 'UnUn yil so

nunda i~e devam ettigi, Ucretlerinin 9ok dU§Uk oldugunu be

lirtenlerin ise % 67 'sinin i~e devam ettigi tespit edil

mi~tir. Metzer ve Mann (1953) alti ay i~inde i~ine dort ila 

alt1 kere gelmeyen beyaz yakal1 (memur) 9el1~an1n sadece 

% 45 'inin Ucretlerinden memnun oldugunu, hig devams1zl1g1 

olmayanlarin % 60 'inin Ucretle~nden memnun oldugunu tes

pi t etmi~lerdir. "U52) 

(152) Edward E.La.wler, a.g.e. s.140-142 
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Patchen'in (Adams, 1965 aktariyor) bir ara§t1rmas1n

da da, Ucretlerinin daha yUksek olmasi gerektigi goril§tinde 

olanlar arasinda, Ucretlerinin denkser oldugu goril§Unde o

lanlara gore i~e gelmeme oraninin daha fazla oldugu gorill

mil§tilr. (153 ) 

DJ.§ odilllerdeki tatmin ile grev ve huzursuzluklar 

arasindaki ili§ki, bu odilllerin genel ie tatmini Uzerinde

ki etkisi dileUnUld~gilnde anlaeilmaktadir. I§ tatminsizligi

nin grev ve huaursuzluklara yol.agt1g1 gorillmektedir. Bu 

hareketler, ie9ilerin genel ie tatminlerini arttirmak ve 

di§ odill miktari gibi ie ile ilgili tatminlerini arttirmak 

i9in yapilmaktadir. (i54) 

VIII. i~ TATMINiNIN SONUQLARI 

1e tatmininin sonu9lar1n1 bilmek, nedenlerini bil

mek kadar onemlidir. 

Yoneticiler ayni zamanda i§ tatmininin prfc.tikteki 

sonuglari ile ilgilenmektedir. Qalieanlar tatmin olsalar 

veya olmasalar ne degiemektedir ? Araetirmacilar, i§ tat

mininin performans, devamsizlik ve ie degietirme dahil bir

gok sonuglarla ilgili oldugunu ortaya koymuelardir. i§ tat

mini ve perf ormans arasindaki ili§ki uzun yillar araetirma 

ve tarti~ma konusu olmuetur. Bazi yoneticiler ve akademis.

yenler ie tatmininin performansa yol agt1g1n1, diger bir 

degiele, mntlu bir ieginin daha Uretken oldui'Uila in&nm.aktadir. (155) 

(153) Oguz Onaran, a.g.e. s.186 

(154) Edward E.Lawler, a.g.e. s.142 

(155) A.D.Szilagyi-M.j.wallace, a.g.e.s.73-74 
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Digerleri ise yiiksek perf ormansli i~gilerin ifi!le 'inde iyi 

olmanin verdigi mutluluk:la i§lerinden tatmin olduklarini 

yani performansin ie tatminine neden oldugunu dil§Unmekte

dir. Bazilari ise her ikisinin birbirine neden olduguna 

yani tatmini olan ieQinin Uretken olduguna, Uretken olan

larin ise daha fazla tatmin olduguna inanmaktadir. 

Gergek ilieki hi9bir zaman tam olarak bilinemeyecek

tir. Belki de her insan igin ayri ili§kiler mevcuttur. An

aak bu iki davran1~1n birbirleri ile gUglU bir baglantisi ... 
oldugu bir gerc;ektir. (156) 

A- I§ TATMiNi VE i~ DEGi~TIRME ORANI 

i~ tatmini ve ie degietirme ora.ni arasinda silrekli 

fakat yilksek dilzeyde olmayan bir:-ilieki oldugu ileri stirtil

mektedir. (157) 

Deneysel gali§malar, i§ tatmini yilksek olan ki~ile

rin, yilksek olmayanlardan daha az bir oranda ifi!lerini bi-· 

rakt1klar1n1 dogrulam1§t1r. I§ tatmini ile i§ degi§tirme 

aras1ndaki ili§ki orga.nizasyondan organizasyona, zamandan 

zamana deg~emektedir. Tatminsiz iegiler, ieteki hareketli

lik dil§Uk oldugunda ya da ekonomideki 9alkant1lar ie bul-

ma alternatifini gil<;le§tirdiginde, ielerine sarilirlar. (158) 

~156) A.D.Szilagyi - M.j.Wallace, a.g.e. s.73-74 

(157) Richard M.Steers, a.g.e. s.307 

(~58) w.c.Hamner -D.W.Organ, a.g.e, s.74 
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Tersina, i~i hakkinda olumlu duygulara sahip olan ki~iler, 

daha iyi muhtemel odeneklere, kariyer ylikselmelerine ya da 

baeka yerlerde varolan firsatlara imrenirler. BUtUnilyle 

tatmin olan kalir, olmayan gider. (159) Gidemedikleri ve

ya i§ten ayrilmak istemedikleri zamen bilgi saklama, toplan

t1lar1 sabote etme veya gozetmenleri ve ie arkada~lari ile 

yardimlaemama gibi zarar verici tutuma girmeleri milmkiindUr. 

Kotil ~ekilde etkilenen iegi, hirsizlik, hile ve diger ahlak

sizliklara k&ri§abilmektedir. (160) 

B- .DEVAMSIZLIK 

ie degi~tirme nasil ie tatmini ile ters orant1l1 ise, 

devamsizlik da oyledir. Bunula ber~ber, nasil i~ten ayrilma 

ile i§ davran1§lar1 arasindaki ili~ki birgok degiekenin 

fonksiyonu ise, devamsizlik oran1n1 onlemek iginde bir~ok 

faktoril gozonUnde bulundurmak gerekir. Toplam devamsiz~ik 

sozkonusu oldugunda bu ili~ki onemsiz gorUnebilir. Ayrica 

toplam devams1zl1~. ·genelde, uzun sUreli hastaliklardan kay

naklanir. Ie tatmini ile devams1zi1k arasindaki ilieki cin

siyet ve meslek gruplari arasinda da degiemektedir. Metzner 

ve Mann (1953) iliekinin memur kadin ve erkekler igin onem

li olmad1g1n1, ili9kinin daha gok alt seviyelerdeki sinif

lar igin gegerli oldu~unu bulmuetur. (161) 

(159) W.C.HBJllJiler- D.W.Organ, a.g.e. s.228-229 

(160) A.D.Szilagyi -·M.j.wallace, a.g.e. s.74 

(161) W.C.Hamner - D.W.Organ, a.g.e. s.229 
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Bazi endUstrilerde i~ degi~tirme ve devamsizlik top

lam emek maliyetlerinin onemli bir >payi olarak hesaba ka'!"". 

tilir. Yeni i~giler bulma ve egitme, emek pazari ~artlari 

ve iele ilgili ielemler igin gareken zamanin uzad1g1 gibi 

bir~ok faktorden etkilenmektedir. 

Devams1zl1k ile i.12 tatmini arasindaki ilieki, kar~ 

ma~ik ve ozel teknoloji gerektiren i~ler i9in daha~nem 

taeir. 1970 y1l1nda General Motors, Pazartesi ve Cuma gUn

leri Uretimdeki i~gilerin higbir mazeretleri olmaks1z1n 

% lO'unun i§te olmad1g1n1 ortaya g1karmi§t1r. Bu idare e

dilemeyen zorlay1c1 sonuglardan kurtulmak igin her on 

full-time i~ igin 2 extre i:;;igi tutulm~ktadir. (Gooding, 1972) 

Yilkselen i~ tatmini bu ge~it maliyetleri azaltir, ie dav

ran1elar1 dolarlara donileilr. (162) 

Yukarida da belirtildigi gibi i~ tatmini ve devam

s1zl1k arasinda crta seviyede ve ters bir ilieki olduguna 

dair deliller bulunmaktadir. Vroom (1964) degieik ara$t1r

malar1 inceleyerek yapt1g1 bir incelemede r= -.14 'den 

ra -.38 'e kadar degi$en korelasyonlar tespit etmi~tir. 

Porter.. ve Steers (1973), Muchinsky (1977) ve Steers ve 

Rhoders (1978) yapt1klar1 gali~melarda benzer sonuglar 

bulmuf}lardir. (163 ) 

(162) A.g.e,s.229 

(16l) Richard M.Steers, a.g.e. s.J09 
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TABLO 2 (164) 

Devamsizlik ve ivten tA:yrilma ile I~ Tatmini Arasinda Ili§ki 
Kuran Qal1§malar1n Ozeti 

Arast1r1ci 
- Fleishman, .. -'B:arris 

and Burtt (1955) 
- ¥an Zelst and Kerr 

(1953) 

Orneklem Tipi 

Fabrika i~9ileri 

Qoklu Meslekler 

-Harding and Bottenberg Havaci 
(1961) 

- Vroom (1962) Petrol :t~9ileri 
- Bernberg (1952) Uc;tak If}Qileri 
- Mann, Indik and ~oforler 

Vroom (1963) 

- Mann, .Indik and Pozi tiflik 
Vroom (1963) 

- Kerr, Kopplemaier Metal l§Qileri 
and Sullivan (1951) 

- Metzner and Mann(l95J) 

- Giese and Ruter Maj{ini:.. ~irketi 
(1949) 

-Ross and Zander (l957)Fabrik~ I§Qileri 
- Kerr (1948) 

- Webb and Hollander 

- Weitz and Nuckols 
(195J) 

Yansiz orneklem 
Havaci askeri 
ogrenciler 
Sigorta Sat1c1lar1 

- Weitz and Nuckols(l955) 11 
- Wickert (1951) Santral memurlar1 ve 

- Hulin (1961) 
servis milmessilleri 
BLiro i~Qileri 

OlcUt 

Bulunan Ili§ki 
. (Tahmin 

Edilien ~lisiki 
Negatif) 

Devamsizlar Negatif 

II II 

II II 

II Yok 

II Yok 

II Pozitif 

II Negatif 

Toplam Devamsiz. Pozitff 
Mazereti ka1ul Negatif 
edilmeyen devamsiz. 
Devams1zlar Negatif 
Frekansi 
ieten ayrilm.a Negatif 

II 
II 
II 

II 

II 
II 

II 

II 
II 
II 

II 

II 
II 

II 

(164) Abraham K.Korman (Qeviren: ilhan Akhun-Cevat Alkan) 
Milli Egitim Basimevi, Ankara, 1978, s.183 
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C- VERIMLILiK - I~ TATMiNI 

" Artan i~ tatmini ytiksek verimlilik saglar mi ? ie 

tatminsizligi c;t1kt1~ftr:.a .k1s1nt1 getirir ~ ? Bu soru.lar 

yakla§J.k yarim as1rd1r, yoneticileri ve endUstri psikolog

lar1n1 ugra~t1rmaktad1r. 

i§ davran1§lar1n1n perf ormansa direk etkide bulun

dugunu soyleyen dU~Unceler mevcuttur. Gannon ve Noon 1971 

y1l1nda bUrolardaki personel Uzerinde yapt1g1 ara§tirmada, 

% 61 'inin " mutlu i§c;tiler Uretken i~gilerdir " kavra.mina 

inand1klar1n1 ortaya g1karm1~t1r. 

l§ hakkinda daJ.1a fazla olumlu duygular1n daha fazla 

giktiya ve ytiksek kaliteye gotilrdUgu gorillmektedir. 

Michigan Universitesi Gozlem Ara§tirma Merkezindeki 

arafiJt1rmac1lar 1950 'de ki§iSel tatmin ve verimlilikle so

nuglanan gozlemleri puanlamakla i~e bafiJladilar. Kilavuz 

varsayimlari perf ormans ve denetim arasinda mtidahale degi§

keni moraldir. ilk gali§malarinda bir sigorta §irketinde 

gali~an kadin memurlari incelemi§lerdir. Bunun sonucunda 

baz1 denetim ge§itlerinin ytiksek v2rimliligi saglad1g1 

gorUlmil~tLlr. Bununla birlikte tiretken gruplarin i§ tatmini

nin yilksek olmad~il dE:. ortaya 91krn1§t1r." (165) 

(165) W.C.damner - D.W.Organ, a.g.e. s.2J0-2Jl 
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D- DIGER SONUQLAR 

i§ tatmininin yukarida belirtilen f onksiyonel sonug

larindan ba~ka sonuglar yaratt1g1 bilinrnektedir. YUksek 

derecede ie tatminine sahip olanlarin daha mutlu oldukla

ri (Fleisheman ve Harris, 1962) daha uzun yaead1klar1 

(Palmore; 1969) daha iyi ruhi ve fiziki sagl1klar1- ,oldugu 

(Burke, 1969 Chadwick-jones, 1969 Kornhauser, 1965) ie ile 

ilgili yeni becerileri daha hizli ogrendikleri (Wyatt, 1937) 

ve daha az ie kazas1 yapt1klar1 (Vroom, 1964) tespit edil

mi§tir. 

Kisaca, i§ tatmini gerek §a.his gerekse orgUt a91s1n

Jan ~eeitli olumlu sonuglar getirmektedir. I§ tatmini, Qa

li~anin 9al1~t1g1 kurulu~ hakkindaki fikirlerini etkilemek

te ve kendisinin o kurulu§ iginde kalmak istemesine katkida 

bulunmaktadir. Ayni zamanda gali~anin aile yaeamini ve ha

yat gorU§lerini etkilemektedir. Bunlara ilaveten i§ tatmi

ni, gal1eanlar1n i§lerin. kar§1 yakla§1mlar1n1, gaba ve 

ozverilerini ve etkinligi onemli olgUde etkilemektedir. (166) 

(166) Richard M.Steers, a.g.e. s.311 
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ugUNcu BOLUM 

MERKEZCIL VE MERKEZKAQ (YERiNDEN) YONETIIv1- KOMITELER 

B.Al'IlU.LAR AQISIIIDAN YONETIM DURUMLARININ QE9ITL:t YONLERDEN 

ETKILERI 

I- MERKEZCIL VE 1IBRKEZKAQ (YERINDEN) YBNETIM 

Organizasyonun yap1s1n1 olu~turuken en fazla duyu.lan 

iki terimden biri merkezi yontemdir, digeri ise merkezkag 

yonetimdir. Bu iki terimin arasindaki ilii;iki ayn1 paranin iki 

ytizti gibidir. Merkezi yonetime sahip kurulu§larda karar meka

nizmas1 tek ve merkezi bir yapidan saglanmaktadir. Iv1erkezkagc1 

yonetim tarzina sahip bir kurulu§ta ise, durum daha bir fark

lidir. Karar mekanizmas1 firmadaki pek gok yetkili ki§iye 

devredilmi§tir. A§agida bunu ayr1nt1l1 bir ~ekilde inceleye-

cegiz • 

A- IlEHKEZCIL VE MERKEZKAQ {YERINDEN) YONETiM:tN AMLAMI 

En gok dikkati geken organizasyon stillerinin ba~inda 

merkeziyetgilik ve merkezkaglik gelir. hlerkeziyetgilikde 

kararl&rin hepsi veya onemlileri bir ki~i ya da ktigtik bir 

grup tarafindan al1n1r. ~enellikle bu olay organizasyon 

hiyerar§isinin tist kademelerinde gergekle ir. Merkezkagli~tan 

karar verme yetkisinin tist kademelerinde gergekler5ir. (l.67) 

C167) joseph A. Litterer, The Analysis of orgJlni.zations, 
1.llinois : john Wif.ey and Sons, 1965, s.379 
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Merkezkagliktan, karar verme yetkisinin organizasyon 

hiyerar§isinin alt kademelerine b1rakild1ginda yani alt seviym

de bulunan yonecileritn ve ha tta memurla1"1n organizasyon ile 

ilgili kararlar alabildiginden soz edilebilir. Merkezkaglik 

alt seviyede bulunan yoneticiler ve gali~anlar igin daha an; 

lamli i§ler, daha iym ve anlamli sosyal bir gevre, dogabilecek 

problemlere daha gabuk ve bilgili bir yakla91m sagl&r. Ayric&, 

daha az hassas bir koordinasyon sistemine gerek duyulur. Orga

nizasyonun .. esnekligi ve adaptasyon yetenegini arttirir. (16~) 

" Organizasyonlar gelecegin problemlerine gore §ekkillen

melerine ragmenayni zamanda glinlilk talepleri kargilamak igin 

silrekli gozden gegirilmeli ve gerekli degi~iklikler yapilmalidir. 

Son zc,manlarda, organizasyonlc.rin koordineli bir ge

kilde degi§iklige adaptasyonunda otoritenin merkeziyetgili~i 

onemli bir unsur halini almisitir. " (169 ~) 

Merkezkag (yerinden) yonetim ekonomimizdeki hizli degi

S'Ldili:lerle ba9a gikmc.11111 araglar1ndan·l)i1~ii:>idir. 11erkezkag 

:renetimin ;tonetim agisindan temel sorunu plo_nlama yetkisidir, 

yani ne yap1lace..'~1n1 ;rorn~tim hi'.rere.ri.;dsinde kimin kararlasitirc.-

Probleme, dahn Ust ~Uze~den ~akilirsa 

yr:rwticilerden ccstlc.ri terafindan uygularn:.cak a~rr1nt1l1 plan-

10.r haz1rl21Ilc.lar1 istenmektedir, yokse. ?C5neticiler esc.s itibc:ri 

ile astlcrinin kcndilerine dU~en i~leri ivi bir gakilde ~rapme-

L rinc yc.rdir::ci InJ... olmaktadirl,ar (170) 

~~6~) a.g.e • . ~~37~ 

(l.69) R. L. Trev.rathun- M. G. lJev•r:)ort, Management, Texas, Buoiness 
Publications, 1976 s.352 

( 170) Ylilliam H. J:foy;man ( Qeviren: Ke:10.n SUrgi t) :t~letrnelerde 

Karnu Yonetiminde Sevk ve ice.re, Seving 1uatbnasi, Ankara 1972 
s. 1 
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Merkezke~g yenetim, kontroliin siklig1 veya gegl)r?kligi 

ayrintili planlamanin yayg1nlig1, yoneticilikteki tuturn gibi 

konularla da ilgilidir. Fakat onemli olan nokta, kararlarin 

alindl.gJ. dtizey Ve diger kE.demelerin orgtit §entasJ.ndaki yer-

lerine uyup uymad1g1dir. (171~ 

" Orgiltiln son amaci ile ilgili konularda karar verebilme 

yetkisinin hangi basamaklardaki yoneticilere verilebilecegini 

veta verilmesi gerektigi durumu i~in en onemli yanini olu~turur, 

yoneticilerin gogunlukla kar§1la0t1klari sorunlari $U ilg 

noktada toplayabiliriz : 

1. Spesifik durumlar kar~1s1nda merkezkag :roneti:m.i ol

gilsil ne olma,l1d1r. 

2. Etkin bir merkezkag yonetimin ba~ar1lmas1nda ne gibi 

engellerle kar:;;i1la ::.;1labilir, ve bunlar nasil a§J.ls.bilir ? 

.3. Kurulus;u, ilrettigi ge~itli ilrilnlere gore ayri ay:ci 

bolgeler halinde ayirma ve bu bolilm ve bolgelerin kar veya 

znrar konusu:r:de. da tarnami ile serbest b1rakmak ne dereceye 

kadc:.r dogru ve arzulanabilir bir 9eydir. n( 172) 

B- MERKEZCIL VE LIERm~ZKAQ (YERIHDEN) YOHETIL1iN TAHII1'Q: 

Bir organize.s;ronda yonetim gore9eli olare..k merkeziyetgi 

veya merkczkaggi ol&bilir; yani otori te kilgilk go rite~ (veya 

bil··Uk) organizasyon ige1~isinde de.[_;1 tilabilir. (173) 

0.71J a.g.e. s.l 
(172) Besim Ba::;kal, Orgc:.nizas?onle.rin Yonetimi ilkeler ve 

0Uregler, Istanbul~ 1981, s.186 
~73) T.Haimann-W.G.Scott-P.I.Connor, Managing the Modern 

Organization, third edition, Boston, Haughton 
Miffin Company, 197~, s.176 
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" Merkezi;retgilik, Ust. yonetimin karar verme otori tesinin 

sistematik ve istikrarli bir §Gkilde muhafaza etmesidir. 

Merkeziyetgiligin boyutu, yonetigilerin bag1ms1z muhakeme 

edebilmelerine ve takdir ;reteneklerine, dag1 tilan otoritenin 

derecesine ve organizasyonun her kademesinde verilen kararlarin 

kali tesine da--al1d1r. Ernest Dale bu noktayi "Organizasyonlardaki 

otoritenin merkezkagligm. kaymas1n1n dort faktora " fle ilgili 

onergesinde belirtmi§tir. 

1. Yonetiir1in hiyerarf}isinde gogu kararlarin alt sevi

yeden verilmeve ba9lanmas1. 

2. Yonetimin hiyerar~isinde onemli kararlarin alt sevi

yesinden verilmeye ba$lanmasi~ 

3. Alt seviye tarafindan verilen kararlarin etkiledigi 

fonksi'ronlarin artmasi. 

4. Verilen kararin daha az kontrol edilmesi. 

Merkeziyetgi otori te ktigUk kurulu:.;:;lar arasinda yayg1n

d1r ve rekabetgi bir ortamda ya@am sava§i veren kurulu0lar 

iQin gereklidir. Merkezi\?etgi bir yonetimde yonetici tum ope

rasyonlarla yakindan ilgilidir, tilm kararlari ve emirleri de 

o verir. "(174) 
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Merkezcille9me blitlin organizasyon iginde f aaliyetlerin 

ve kararlarin merkezdeki en list seviyede olu9turularak uygu

lanmasidir. Daha geni9 anlamda; yetkinin merkezcille9mesidir. 

Oldukga yogun bir §ekilde merkeziyetgilige onem verip, o ~e

kilde orgUtlenmi§ firmalarda·galm.~anlarla Ust yoneticiler ara

sinda farkli dtize7lerde pek gok yonetici bulunur. 

merkeziyetgilik organizasyonu etkileyen kararlarin 

verildigi '"er ile alakalidir. Kararlari verme otoritesi ~u 

soruyu sormakla tanimlanmigtir. Herkesin ksrari olumlu kar~i

ladigi halde bile kararin yasal olabilmesi igin en son durak 

olarak kimin onayini almal1y1z ? Bu yonetim izninin9 rutin o

nay mekkubu soz konusu olsa bile bafilkasi yada komite tarafindan 

hiyerar~inin hangi kademesine verilecegini belirler. 

Merkezi bir yonetime sahip bir kurulu9un merkezkagg1 

bir yapiya sahip olabilmesi igin once pek gok seviyeden oluG

mu9 yonetim yapisini degii,?tirmesi laz1md1r. ikinci olarak, ge

riye kalan yoneticilere sorumluluk ve yetkiyi dag1tm&l1d1r. Ge

nel anlamda merkezkaggi orgtitlerde karar mekanizmasi olabildi

~ince alt seviyedeki yoneticilere kadar iner. 

Ba:3ka bir deyi§le, merkezkagl1k, organiza.syon fikri 

olarak karar verme yetkisinin organizas;yonun alt tabakalarina 

dogru ya.~r1lmc.s1d1r. Otori tenin hi7rerar9inin alt to.bakalo.rinda 

bulunan mUdUrlere da:i;1 t1lmas1 ile merkezkagl1k siki s1k1ya 

ili9kiltdir. 
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Merkezkaglik daha alt seviyedaki yoneticilerin karar 

vermeleri igin dagitilan yetki olarak ~a tanimlanabilir. 

"Merkazka<;lik bir derece i!]idir. Temel kararlar ve politika

lar Ust ::.dilzeyler tarafindan dikka tle incelenmelidir. Otori-. 

tenin dagitilmasi 99gu yoneticiler tarafindan anemli bir sa

nat olarak gorUlmesine ragmen masrafli ve riskli bir i$tir. 

Belli bir durumda merkezkagligin olgtisUrrU iki nokta belirler. 

Birincisi, alt derecelerde bulunan yoneticilerin yetenekleri 

ve yeterlilikleri merkezkagci progrrunin ba§arisini etkiler.· 

Ikinci onemli nokta karar verme noktalarina gerekli bilginin 

dag1tilmas1d4,r. Bir yoneticinin yeterli bilgiye sahip olma

dan aldi,~1 kararlarin iyi olma ihtimali azdir." (175) 

"Merkezkagl1g1n derecesi organizasyonun alt seviye le

rinde verilen kararlarin ~u Ug ozelligi ilgilidir. 

l.Kararlarin siklik derecesi 2.Kararlarin geni~ligi ve 

3.Alt seviyedeki kararlarin kontrol derecesi 

Kararlarin·~ siklik derecesi : 

Organizasyonlarin alt kademelerinde verilen kararlarin sayisi 

arttikga a organizasyondaki merkdzkaglik derecesi de artar. 

Kararlarin genisiligi : Organizasyonun alt kad 1amelerinde ver:i

len kararlarin faaliyet alan1 geni~ledikge merkezkaglik d.ere

cesi artar. " (176) 

(175) j.L.Massie,j.Douglas , A Contemporary Introduction, 

New jersey Prentice Hall,197J.s.115 

(176) Henry L.Sisk, Management and Organization: , 2 nd Edition, 

South-Western Publishing Co.,1973,s.)57-358 
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Kararlarin kontrol derecesi . . 
Genelde, onay igin ba§lvurulacak ki;:;ilerin say1s1 azal

dikga merkezkaglik derecesi artar. (.177) 

~ekil 2L 

MERKEZIYETQILIK_------------------------ MERKEZKAQLIK 

tt1: 

§ekilde gBsterildi~i gibi, 1 merkeziyetgilik ve merkezka9-

l1k arasindEki fark1 bir ucunda merkezivetgilik diger ucun-

da merkezke,glik ol&n bir dogruda gorebiliriz. Qogu orga

nizasyonlar bu iki a01r1 ucun ortasinda bir yeroe bulunmak

tadir, ve higbiri mutlak merkezi~,.etgi yada mutlak r.1erkezkagg1 

olamamaktadir. 

Bir org&nizasyonda, merkezke.glik uygulama derecesi ora-

dC'.ki Yonetim felsefesinin bir a;<rnasidir. Bu gergevede konunun 

odak noktaea.ni organizs.syonun hedeflerine ula~mak igin §lahsi 

ve grup ke..tk1lur1111 mcksimize ederken orgunizasyonun esnekli-

gini arttir;_...£k olu :· t~·rr.ie.kte.dir. 

~ollardan biride bir karar igin astlarin tistlerinc bilgi 

verrae mL:tanhni Lelirlem;;:;ktir. (178) 

Genel ole.r&k di~rebiliriz ki, merkezi··etgilik ve merkt::z-

(17~7) Henry L. Bisk, a.g.e. s.357;...35s 
.-

·-
( 178) R.L.Trewatta-M.Gene, New pork , a.g.e. 346-347 
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1. Organizasyonlarda ge~itli derecelerde mevcuttur. 

2. Organizasyonun Uniteleri arasinda ve kendi iginde 

garkliliklar gosterebilir. 

J. Yonetim ile gevresel faktorler dei~i§tikge farklilik 

gosterecektir. 

Sonug olarak, her bir yonetim §eklinin avantajli ve 

dezavantajli ya.n.lari vardir. En iyisi bir kurulw:ita her iki~ 

sininde avantajlar1n1 igirecek bir -yonetime sahi~ olmaktir. 

Kurulu:;iun genel olarak segecegi yapi ba9te. bulunan Ust yone

tli!.min felsefesine, alt dilzeyde yer alan yoneticilerin ke.pa

si tel·e rine, i§in gerektirmii:;? oldugu ko~mllara yada faktorlere 

bagl1d1r. (179 ) 

C- MERKEZIY-ETQILIK VE :MERKEZK.AQLIK TliRLERi 

Ba§lica Ug ge~it merkeziyetgilik ve merkezkaglik 

vardir: 

1. Yoresel veya bolgesel 

Bu gesd t merkeziyetgilik ve merkezks.gl1k operasyonlc.rin 

merkezile§mesi ve"!-ra dagi t1lmas1 ile ilgilenir. Ornegin, 

tilm operasyonlarini tek bir gati altinda yada tek bir bolgede 

yilrUten bir kurulu9 merkc:zi·.retgi sa'"J.labilir. Di.ger tc:;re.ftan 

merkezkagc1d1r. (180) 

(179) R. L. Trewatta - M. Gene NeV1 Port 

(lSQ) F~~uthans-R.Schonberger-R.Morey, Introduction to 
Management : A.Contingency Approach, Nebraska, Mc Grow 
Hill Company, 1976, s.111 
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2. Fonksiyonel 

Merkeziyetgilik - Merkezkaglik f onksiyonel olarak da 

daha alt gruplara ayrilabilir. Eger ayri bir bakim departmam 

diger departmanlara bakim hizmeti veriyor ise bakim hizmeti 

merkeziyetgi bir hale getirilmi§tir. Eger ornegin, sati~ bolUmU 

kendi otomobilleri·ne, Uretim kendfi makinalerina ve muhasebe bo-

lilmUde kendi bilcisayarlo.rina sc.hip ise o zamcn bakim 

kaggi bir yapiya sahiptir. 

3. lcarar verme 

merkez-

Yoresel ve fonksiyonel ge§itler kendi kendilerine 

agiklayigi olmalarina ragmen bu son gesdt analitik bir yapiya 

sahiptir. bu son ges;iit karar verme yetkisinin devri ile ilgili-

dir. (la1·) 

D- MERKEZCIL YONETIM EVRELERI 

1. Merkezcil Yonetimin Evreleri . . 
1ierkezke..g yonetim ile merkezcil ~ronetim arasinda 

ni telik de[.{;il derece farki buluru:mktadir. I\ierkezcil yonetimden 

merkezkag yonetime gegerken sirasi ile bazi evrelenden gegilebil-

mekte ve her evi"ede ~ronetim ;:retkisi biraz daha devredilmektedir. 
(182) 

(iEl) F. Luthans- R. Schonberg-R. Morey, a:.g.e. s.111 

0-~2 ) , Kema1· ~os~in,ie+c~m~lcrde Merkezka~ .. Yoneti.tn ve OrgUtleme 
. . Organizasyon, I.U.I~letme Fak. Yonetim ve· Organizasyon 

Dergisi, Y. 1-2, s.8, s.5 
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Bu evreler, ayni zamanda, merkezke.g yonetimin derecesinide 

belirler. §oyleki ; 

a- Merkezcil yonetim 

H. Fayol'un orgtitlenme ilkelerinden biri merkezcilik 

(merkeziyet:'= Centralisation) adini ta91r. Bu ilkeye gore, 

bir kurumun, uyumlu bir birim olarak varolabilmesi igin as

gari merkezcilige gerek vardir.Merkezin, yani en yilksek yonetim 

kademelerinin, ~ubeleri ve alt kademeleri biltilniln hedeflerine 

dogru yoneltme konusu.nda en az dilzeyde bir yetkileri olmazsa 

birim, btittinlilgilnil kaybeder ve dagilir. Merkezcil yonetimde, 

list kademe personelinin ytiksek nitelikte olmasi, gereksede 

orta ve alt kademelerde nispeten az nitelikli personelle 

,i2leri yilriltmek olanakli olur. Bu ~ekilde, Ust kademe yone

ticmlerinin bilgi ve kapasitelerinden tilmilyle yararlanmak da 

milrnkilndat. Bu nokta, merkezcil yonetimde yonetim harcamalari

nin merkezkc.g yonetime gore nigin d~.dti§ilk olabilecegini de 

agiklayabilir. (lSJ) Bu faydasinin yani sira, bazi hususlar 

merkezcil yonetimin sak1ncalar1n1 olusiturmaktadir. Bunlan, 

bir yoneticinin ges:i tli yersel ihtiyaglari ve~ra kompleks bir 

i~i izlmmesine olanak olmamasi, i9in benimsenmesi ve astlarin 

gelis;imesi Uzerindeki olumsuz etkil(n"idir. (184) 

(183) Kemal Tosun, a.g.e. s.5 

(~84) William H. Newman (Ceviren • .h.enan Silrgit) a.g.e. s.245 
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b- Sinirli Merkezcil Yonet]!Il : 

Genel politika, program, plan ve yontemleri merkez 

saptar, bunlarin gtinlilk olay ve sorunlara uygularunas1 ise diger 

kademelere birakilir. (1851 

" Bu yonetim siekli oncellikle Ust dilzey yoneticilerinin 

iyi fikirlerinden ve i~lerin merkezi olarak dilzent9runesinden 

ve tutarlilik, verimlilik veya kontrol amaglar1 igin onemli 

sayilan alanlardan yararlanma~.ra olanak tann.:r. Diger yandan 

sinirli merkezcil yonetimde, Ust dilzey yoneticileri i~in birgok 

ayr1nt1s1 ile ugra~:;me.ktan kurtulur ve boylege daha onemli i§l 

le.re zaman ayirallii.lirler. 

c- A:;;::agidan Yukariya Yonetim. : 

Bu :vonetim 9eklinde, yanliz etki degil insi:,-c:.tif de 

" i@i ya~Janle.ra b1rak1lmi13t1r. Q;~6,) Bu :vonetimin en bil:.rilk Ustiln-

liigil, i13letmede hemen merkesi rekabete, bulma ve yaratma:ira 

cesaret ve giri~imciliG:L ozendirmektedir. AncEk bu derece 

merkezkag :ronetiminde yetenek ve nitelikleri :vUksek ole.n 1roneti-

cilere de.ha fazlE. gerek dtiyulur. Anla§J.liyor ki, karar silrecinin 

toplendil;i ve olu9tugu orgilt kader.1esi merkezkLg 70:::1etimin derece 

sinde ba;:ilica rolil oy~1ar. ( 187) ' .. 

(18?) Kemal Zosun e. .. g. e s .. 5 

<18§)Willia.m H.Newm~ (Qeviren Kenan Surgit] a.g.e .. s.245-6 

<187 ) Kemal Tosun, a. g. e. s. 5 
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Ancak, kararlarin denetimi ve gozetimi de onemlidir. 

Qok s1k1 bir denetim ve gozetim, karar ozgUrlligUnU azaltma 

yontinden gelisimeler varatabilir. (188) 

2. MERKEZKAQ YOimT:tM:tN EVRELERI 

Bu evreler ayn1 zarnanda merkezcil yonetim derecesini

de belirtir. QUnkU merkezcil ~ronetimin kars;iti merkezkag yone

tim oldugundan s1ras1 ile , a§1r1 merkezka.gl1g1, kismi merkez

~aglik; k1sm1 merkezkagl1g1 ise merkezcil yonetim izlemektedir. 

Bu nedenle konu Uzerinde daha once agiklama yap1ld1g1ndan k:tLsa·:--

ca deginecegiz. 

a- Kismi Merkezkag Yonetim : 

n list yonetim politikalari veprogramlari ba9lo.t1r fa

ke.t bunlari uygulanmas1n1 glinllik operasyanlara ve planlamaya 

b1rak1r. Bu tip bir CUzenleme avantajl1d1r glinkU, bir firmanin 

gal19t1r1lmas1 gereken yonetici sa·r1s1n1 azal tir. Ayrica list 
' 

yonetimi deta;rlc..rla ugra'.-c:maktan kurtarir' daha onemli i9lerle 

ugra~malari igin vakit kazand1r1r. 

b- A§1r1 Eerkezkag (Asia;;idan Yukc:.riya Dogru) Yonetim : 

Aga;).0.an yukariya doglfru yonetimi kullc..nmukla William 

B. Given, jr. tUm alt sevivede gal10anlar1n vonetime ki9isel 

gii,L:;imlerde bulummalar1n1 tc:~~vik etti, boylece s~.lrtikleyici 

kuvvet ve fikirler al ttan Usti:? dogru yayildi.n Q.89 ) 

(188) 

c1a9.) 

a.g.e. s.5 . 

T. Hainmann...: 'o'l.G. Scott-P.E. Connor a.g.e s.177 
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Her mildilr 1 her bolilm, her Unite kendi aktivetelerinden sorum.

ludur. Yonetici bir i9i en i¥i yapmak i~in p~an yapfualidir. 

ve o i~ide yapmalidir. Bu ge@it fu.i.r dilzenlemede ilst yonetim 

detayli kontroller yapamaz ; Ilk gorevleri, daha iyi bir i~ 

orta'1a~. gikarabilmek igin astlarina yardimci olmaktilfr. ( 190) 

E- MERKEZCiLLEgMENIN YAHARLARI (tiSTtiNLliKLERI) VE SAKINCALARI 

I - ME;nmzciLLE~m'.IENIN YARARLAB.I (tiSTliNLtiKLERI) 

1. Karar mekanizmas1n1: yilrliten list seviyedeki yo-

neticiler diger alt seviyedeki :-:roneticilere nazaran daha iyi 

bir egitime ve tecrlibeye sahiptirler. 

a- 13utlin organizasyon genelinde kar;a.rlaltlaha tutarli-

3. Satinalma gibi onemli konular merkez tare.findan 

s1kga7ap1ld1g1 igin, o konularda da oldukga ihtisasla:;.ilarak 

gal1ganlar1n tecrlibesi, yetenegi artt1r1l1r. 

4. Kararlar tum organizasyon hakkinda geni9 bilgisi 

olan y~neticiler tarafindan al1n1r. 

5.ttlst ve kurmay yoneticileri ~ube sorunlarina daha 

fazla egilmelmrini se .. ::'.;lar. 

6 • .Denetim ve tekdlizeligin en yilksek olmasi. 

7. Giderlerden te.sarruf" (191) 

1. f,1J:;RKEZKA<;LLiIN 'TARARLARI (tiSTUHLUKLER:t) 

1. :tnsanlarin geli:-;dmini destekle"ren iklim, iyi elemun 

bulmc.k ve digerlerini en gabuk ve e~ yeterli bigimtite geligtirmek 

igin yonetim bu kif,i'lilere en ;yliksek karar yetkisini vermektedir. 

(190) a.g.e s.178 

{i91) Michael, j.Schmitz (Qeviren:.ina.n Oza.lp) T.C.Anadoiu 
tlniveBsitesi Yay:i.nlari, No.176 i.i.B.G.Yayinlari No.39 
s.J2 
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:i:yi b(:r eleman hata yapmadan kendisini yeti~tiremez. Hatala

ri uzun donem geli9mesinin bir pargasi olarak dti§UnUlmeli-

dir. ( 19?) 

2. Orta dtizeydeki yoneticilerin karar verme mekaniz-

masinda oldukga etkili olLlalir~m.dan dolayi ytiksek moral ve mo-

tivasyon sa~lar. 

3. IvIUkliJDiael mtif}teri hizmeti 

4." Sorun alanlarina yakin olma. Alt basamaklara 

··etki devrederek yerel sorunlar daha hizli ve saglikli bir 

9ekilde goziime kavu§turule.bilir, Ayni zamanda ;rerel gevrede-

ki degi~iktiklere daha kolay uyum saglanir. 

5. Tepe yoneticilerini gtinltik i;:;lerden u~aklasit1r1r. 

GUnlUk i :::;lerl e ilgili yetki ve sorumluluklari 2stlari11adevreden 

tepe yoneticiler ana gorevleri olan uzun vadel~ planlar 

yapabilmek igin daha gok zaman kazanirlar. 

6. Prefesyonel yoneticilerin yeti :~'mesine katkida 

bulunur. Yoneticiler kararla.r1ndakidogruluklarina ve uygule.ma

larindLk i ba ::arile.rina gore degerlendirilirler. Daha gok ;i,retki 

ve sorurnluluga sahip yoneticiler terfi edebilmek igin kendileri-

ni gostermek zorundiadrrlar. Yetki devri ;.roneticilerin hem ken ·~di 

baglcrina ta~ar vermelerine hem de baearilar1n1 gosterebilme-

lerine ole.nak saglar.n(l93) 

(192) a.g.e. s.38 

(193) Ceyhan Aldem~r, Orgtitler ve '(onetimi, Makro bir Yakle..9im 
Bilgehan Basimevi, Izmir, 1985 s.97-98 
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2- MERKEZCiLLE~Tu1EUIN SAKIWCALARI 

1. Ust yoneticilerin karar verirken alt dlizeylerde 

gali~an yonetici ve personel ile nadir olarak iliGkiye girme

leri onlarin saglikli karar vermelerini engeller. 

2. Haberle§menin zor olmasi uzun gecikmelera neden 

olur. 

J. Alt dUzeydeki yoneticilerin karar vermede etkilm-

rinin olmamasi kendilerini bunaltmaktadir. 

4. rlaberle§me organizasyon iginde oldukga uzun bir 

yol izledigi igin list dUze;>rlereyanlJ.§ haberin gi tmesi soz ko

nusu oldugu gibi, objektiflikten uzakla91lnu.0 da olabili11
, ve 

i§e politik olaylar kari~abilir. 

5~ Yarinin tepe yoneticilerinin yeti§mesi ve denenme-

sindeki ihmal 

6. tf~§teri hizmetlerinde zayiflama 

7. Ust yonetimin etkinli~inin azalnasi".(i94) 

l\IBRKEZKAQLIGIU SAKL:J CALARI 

1. BolUmler arnsinda koordincsyon ve bilgi ali§ 

veri~in! azaltir. 

2.Al t dUzeydeki yoneticilerin egi timi, tecrUbesi i 'ri 

oldugundan kendismne odenen Ucret . dolgun olup firma:.'a maliyeti 

yliksektir. 

(194) M.j. Schmitz. ( Qeviren: Ferynl Crhan Basik) Bnnkacilikta 

OrgUtlenmeMerkezcilik ve merkezkaggilik Y B.A.~. , iktisadi 
ara~tirmalar Md'lilgil Bankacilik Ara§t1rmalar1 Dizisi ~o:2 

May1s 1985 s.16 
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3. Yoneticiler sadece sorumlu olduklari depertmSJ:!.la. 

ilgilendikleri igin, sadece kendi bolilmlerinin ba~arilari ile 

daha fazla ili~kili olduklarin9ah bakJ..·~ · 1;3.g1la.ri da.rdir. 

4. BiltUn organizasyon iginde uygulanan pofuitikalar ve 

prosedtirler geni§ bir !_?ekilde degi§iklik:.. gosterirler .• 

5. " Denetimle E§ gild-Um sorunlari yaratmasi, Her birim 

bagimsiz oldugundan onlari kontrol etmekte gUgle§ir •. 

aana once on birimden oluigmn bir orgutUn tek bir karar veri

ci "roneticisi varken birden on karar ·,1ericinin ortaya g1kmas1 

en azindan birimler tarafindan verilen kararlarin saglik de

recesini kontrol etmeyi bile gtigle§tirir. 

6.Eli;itim progre..mlarinin panali olmasi.Alt basamak 

yoneticilerinin kendi ba§larina saglikli karar verebilmeleri

ni saglamak amaciyla yapilan egitim programlari gok pa hali 

olrnaktadir. 

7.Yoneticilerin yetkiye kar§J. tutumlari.Ozellikle 

daha once merkezi yapilc.rda gali§m1§ ycneticilerin tutum ve 

davrani§lar1n1 de(;i9tirmekteki isteksizlik ve gtiglUkleri 

8.Baf_?arim ve degerlendirme sorunlari yetki devriyle 

mu.iasebc ve ba9ar1 o.e:_;erlendirme sistemlerinin ycmiden dUz'-'nlen

mesi gerekm,~ktedir .liu da pa:1al1 ve zanmn allOJ. olabilir ." r 195) 

s.98 



94 

F- MERKEZKAQQILIK 

1. MERKEZKAQQI ORGUTLERIN EN QOK GORliLDUGti YERLER 

" Servis veren kuruluglar, diger Uretime yonelik kuru

lu§lardan daha fazla merkezkaggi yonetim §eklini tercih 

ederler, gUnkU herhangi bir tirtinti Uretmek igin pek gok insan 

ayni yerde gal19abilir ama, servis veren bir kurulu~0 : i©in 

ayni ~ey gegerli degildir. ~ervise ne~ede ihtiyag varsa, 

orada kurulme.lidir • .1.11esela restorant, ~enis klubU gibi. 

Ayni zc::.manda bu kurulu$ tilke gapinda bir yeri 

varsa mesela, restnr:i.nt zinciri gibi, o: zaman daha iyi hiz

met veri·!: dc.hE fazl&. i§ yapmak igin merkezkagg1 bir yapida 

orgUtlenir. 

Ktigtik kurulu§lar digerlerine nazaran, daha degi§ik 

gali~ma imkanlari sat;layarak elemanlar1n1 mer.mun etme~,.e ga-

ligir. Bunun igin, insanlari tanimaya ba9lar, onlarla arasinda 

iyi bir ark.::..de.::_:lik kurarak grup gc.l10mas1n1 dest .~kleyerek, 

ktigUk kurulufun be.~ c.r1s1n1 sa~;l&r. Ara§tirmLlar, gostermif) .... 

olanlar bU,·Uk olcmle.r<;;. nazaran gal1 anlarinc. dahc. i;ri olnnc.k-

tad.irlc.r. 

bir bc~iks. olay ise, servis ale.nindi::.. ilg:c..lenenlerin go,~;unun bilgi 

ve;ra fikir sc tarck hizr :et verdi.;idir. " (196) 

(196) Lewis Bentcn, Management for the Future, Hofstra, 
McGraw Hill Boo:k Company, 1978, s. 67 
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Bu yUzden elekronik kominikasyon aletlerinden daha iyi ve 

daha ucuz yararlanabilmek igin, hizmetin verilecegi yerlerde 

merkeziden ayrilarak kuruldugunu gormekteyiz. Bunun igindir ki 

biJ:gi alJ.~weril}i yapJ.lan ozellikle be.nkalarda @Ubelere bolti

nerek servis verecekleri N5lgelere daha iyi olanaklar sag-

le.nmaktadir. (J.97) 

a; MERKEZKAQQI OL1\1ADAN ONCE GOZ ONDHE ALINlIASI GEREKEH FAK

TORLER 

" i~ idaresi akedemisyenleri hem merkezi yetgi 

hem de merkezko.gcJ.. organizasyonl&r igin avantaj lar belirle-

r:~ii1lerdir. Merkeziyetgilik tarc.flari, merkezi olarak verilen 

kararlarin dahe. i:ri performans verdigine, operasyonlarin 

ste.ndartla~.m1E.SJ. sonucu pla.n1aman1n daha iyi yap1ld1gina ve 

gider·_ lerin kontrolu sayesincle daha iyi finansul kontrol 

sa[;landigina inann1aktachr. Di. ; ei~ taraften merkezkaglik 

tc.raftarlHr1 artan motivEs~ron ve insiyatifin, daha esnek 

knre.r verel)il1:11enin, dlis::Unce ve hEreket ozglirlU[;UnUn, gele

ceJ;in yon2ticilerinin de.ho. gc.buk yeti9tirilnesinin ve sorum

luluklar1111n d.s.~w 3.<;!J.k tan1mlo.11mc..s1rr.1n dvc.ntaj larini vurgu

le.maktadir. 

Merkezkagli.:~a ka~rmc.dan once a0a ,ide..kife.ktorler 

goz ontine c.l1nrrml1d1r." (198) 

{197) a.g.e. s.67 

li9a) R. L. Trewetta-M. G. Nwwport a.g.e s.350-351 
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l~ Ticari bir organizasyonda Urtinlerin, mU9terilerin 

bulundugu yerin ve pazar hc.cminin uygulanc.bilicek merkezk&glik 

derecesi ile :rakin ilif}kisi vardir. 

2. Yoneticilerin iata toplayabilme, segenekleri 

anc:.liz etme ve karar verme yetenekleri merkezkagl1g1n u·'gulan

ma derecerui.. hakkinda bir bilgi verir. 

3. Esnekligi ve karar vermede h1z1 olan ihtiyag 

merkezlw .. gl18;1n avuntajli oldugunu gosterir. 

4. Kar edebilmek igin yarat1c1 ve insi;ratif sahibi 

yonetimin gerekli oldµgu organizasyonlarda merkezkaglik genel

de iayg~ bir organizasyon Geklidir. 

5. Otoritenin merkezle§mesi genelde bir gok haberle~

me merkezi olmasina bagl1d1r. 

6. Eger kotil bir kararin maliyeti o karar igin me

sele.yi list dUzeye yansi tme. mali 'retinden az ise otori tenin 

dagi t1lmas1 ucrgundur. 

7. Operasyonel alt gruplar arasinda sa'J.SJ.Z iligki

lerin varlitti organisasyc·nun de.ha merkeziyetgi olmas1n1 

gerektirir. 

8- Eger yonetirade geni::;;lik bulunr:iasi u;ygunsa (a) 

otorite olarak daha c.lt kndernelerde bulunan yoneticilerin 

h:~rnr e.lc:.n1n1n geni9lerae8ini ve (b) bu yonetic~lere uvgulc.nan 

gozetir.iin azalmo.s1n1 gozlenlemeli''iz. "(199) 

(199._) a.g. e , s • .350-351 
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3- Ne kadar merkezkaggi olmali? 

"Merkezka9l1k ve otoritenin dag1t1lmas1 sUrekli fonk

siyonlardir. Organizasyoha uygun-olup,olmad1klar1nin saptamna~ 

si iginde sUrekli kontrolU gereklidir. 

Durumsalliklar : 

Gerekli merkezkagl1g1n miktar1n1 belirlemek i~in yone

ticmlerin gozonUnde bulundurmalar1 gereken bir kag faktor var

dir. Yani merkezkael1g1n miktari bazi faktorlere bagl1d1r. 

Organizasyonun tarihi : Organizasyonun tarihsel bUyUmesi 

otoritenin merkezkagliginin tahmin edilmesi iQin iyi bir fak

tordUr. 

Merkezka9l1g1 uyguluyabilecek yoneticilerin olmas1: Merkezka9-

l1k ve otoritenin dag1t1lmas1, yeterli sayida ve yetenekte 

yoneticinin var olmasi ile miimkUndUr. 

operasyonlarin Dagilimi : 

Operasyonlarin cograf i dag1l1mida merkezka9l1g1 etki

ler. Boyle bir dag1l1m haberle~me ve koordinasyon problemle

rini artirir. Bu nedenle dagilmi~ operasyonlarda otoriten:in 

daha fazla dag1*1lmas1n1 gormek mUmkUndUr.(200) 

(200) T.Haiman -W.G.Scoot -P.E.Connor, a.g.e,s.180 
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"Kararlarin pahal1l1g1 ve tinemi : Yonetim kararlarinin paha

l1l1g1 ve i;lnemi otor!:te d~g1t1lmas1n1n derecesini etkiler, 

buna bagli olarak bir organizasyon igin gerekli olan merkez

ka9l1gin miktarin1 da etkiler. 

Fonlarin kontrolil : Qogu §irkette f onlarin harca.nmas1 ile 

ilgili kararlar geni~ gapl1 olarak dag1t1lmami~t1r. ~irketin 

ya~amJ. igin bu karar gok hayati gorilndilgtinden otorite Ust 

yonetime b1rak1lm1et1r."(201) 

§irketin bilyilklilgll : Bilyilklilk kara.:r verilen yer ile karari 

ilgilend~en olayin olu~tugu yer arasindaki uzaklik ve zaman 

arttikga, haberle~me ve baglant1 zorlaeir,kararlarin a~acagi 

kademeler 9ogal1r. Her kademe bir tilr silzge9 rolil oynar. 

Boylece kademe miktarinca kararlar niteliklerinden, kesinlik

lerinden ve a91kl1klarindan bir derece kaybeder. Bu neienle, 

karar verme birimi kilgilltme demek olan merkezkag yonetime 

ba9vurulur.(202) "Bunun dieinda ~irketin bilyUklUgllniln ekono

mik olmayJ.§l. merkezka9l1ga yoneltir veya §irketin bagimsiz 

veya bagimsiza yakin pargalara bolUnmasine neden olur. 

§irketin dinamigi ve tipi : §irketin merkezka9l1k derecesi 

kurulu§un dinamik yap1s1 ile yakindan ilgilidir, 

Kontrol Mekanizmalari : KAr merkezi gibi etkili kontrol 

sistemleri sistemin merkezka9c1 ilnitelerinin kurulueun genel 

amaglari dogrultusunda gslJ.filmala.r;ini saglar." (203) 

(201) a.g.e,s.181 

(202} Kemal Tosun, a.g.e,s.7 

(203) T.Haiman -W.G.Scott -P.E.Connor ,a.g.e, s.181 
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" Moral Derecesi : Organizasyonun morali etkili bir merkezkag-

lik igin gereklidir. Eger moral seviyesi dU§ilk ise yonetici

ler merkezka9l1k seviyesini._yUkseltmek igin karar alabilirler. 

Genel olarak alt··ve·orta--sevideki·yoneticilerin otoritesi 

artt1k9a ve statUleri yiikseldikge moralleri arta_.r. 

Qevresel Faktorler : Mademki organizasyonlar agik sistem

ler_ dir. i~letmelerin di~ faktorler Uzerinde gok az yada 

hige yakin kontrolU vardir: Sendikalar,hUkiimet,vergi politi

kalari gibi tUm bu fak~orler i~letme Uzerinde merkezi bir 

etki yaratir. (204) 

":Bilindigi gibi yukarida bahsedilenler organizasyonun 

merkezkaglik derecesini belirleyen etkenlerdir. :Bunlari R.C. 

Davis ise ~oyle ozetlemi§tir. 

1-i~letmenin bUyUklUgU ve i§levselle§mesindeki gap

ra§iklik, 

n.~i§letme faaliyetlerinin fiziksel dag1l1§1, 

3-EhliyetJi yUrUtsel ve yonetsel personelin emre 

hazir olma derecesi, 

4-Yoneticilerin yilriltsel ve yonetsel faali~tlere 

ili§kin felsefeleri ve yerel orgiltlere ili~kin bilgileri, 

5-i~letmedeki moral Ciizeyi 

6-0rgtit planlamasinin kalitesi 

7-Ast yoneticilerin kalitesi " (20!)) 

(204· ) a.g.e, s .182 

(205 ) Kemal Tosun,a.g.e,s.6-7 
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4-Etkin ve Ekonomik Merkezkag Yonetimi Saglayacak Etkenler 

Etkin ve ekonomik bir merkezka9 yonetimin geE9ekle§tirilmesi'"'"l 

ne §uetkenler, olum;Lu yada olumsuz yonde etkide bulunurlar ; 

1. Emre ili§kin haberle§me ,donatim ve hizmetlerinin 

kapasitesi,dogruluk derecesi ve hizi 

2. Ele alinan sorunun gerektirdigi yetenek ve ivedi

lik derecesi, 

3. ie gUcU devri orani ve orgUtUn istikrars1zl1g1 

4. Geli~tirilmesi istenen duruma etki eden etken ve 

gUglerin standardizasyon derecesi (206} 

5- Qeeitli Fol\k,Siyonle.rin Merkezka9l1g1 

Bir kurulueun ana fonksiyonlari Uretim,dag1t1m,(pazar

lamal ·Je finanstir. Geneliikle yard1mc1 aktiviteler personel, 

muhasebe ve satin almadir. Biz burada bunlar1 kisaca ele alip 

onemlileri biraz daha ayrint1l1 inc~leyecegiB. 

Ana f onksiyonlar : 

tiretim : Yoneticiler ilk olarak otoriteyi(yetkiyi ) 

mal ve servis Uretilmesi aerunasinda verirler. 

Finana : Otoritenin geni§ bir ~ekilde dag1til.i1g1 

~irketlerde fin~s fonksiyonu merkeziyetgi egilimindedir. 

Bir gok eir~tte belli bir yoneticiye genel mlidUrden ozel 

izin almaks1z1n harcanabildigi goreceli kUgilk bir fon veri.lir. (207) 

(206) a.g.e,s.7 

(207) T .Haimann-W. G.Sc.ott, P .E. Connor, a.g. e, s.182 
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" F.aaliyet masraflaIJ.. kati bir fiekilde kontrol edilmez BUt

geler, belli aral1klarla. operasyon bolUmUnce olu§turulur 

ve genel mUdUrlUge gozden gegirilmesi igin sunulur. Her bo~ 

lUm yoneticisi kendi bUtgesinin onayini al1r ve bu alunda 

tam yetkisi vardir. 

Pazarlama : ilk bak1fita pazarlama fonksiyonunda o

tori tenin fazlaca dag1t1lmi§ oldugunu ve merkezkagc1 bir".. 

yakla~1m1n sozkonusu oldugunu gorUrUz. 

Personal • • Madem ki yonetim insanlara iM yaptir-

mayi gerektirir ve madem ki insanlar yetenmkleri, yakla~im -

lar1 ve tepkileri bakimindan farkl1l1klar gosterir, yone

ticilerin bu insanlarla me§gul olabilmeleri i9in otoriteye 

belli durumlarda geni~ personel politikalarina ihtiya9lar1 

vardir. Baz1 personel alanlarindan merkeziyetgilik tercih 

edilir ve pratiktede bu vardir. Sendika pazarl1klar1 sira

sinda otDritenin merkeziyetgi olmasi gerekmektedir. 

Satin Alma : Merkezkaglik ve otorite dagitimi de

recesi ilgili satin alma olayina gore degi§ir. 

TUm organizasyon dahilinde otoritenin dag1t1lma mik

tarina organizasyonun merkezkaglik derecesi denir. Merkez

ka9 ~1g1n derecesini belir~eyen kesin kurallar yoktur. Yone

ticiler organizasyonum tarihi, merkezkagligin derecesi, 

yonetimin sorumluluklari, gevresel durumlar v.b. gibi fak

torleri goz oniinde bulu.ndurm&l1d1r."(2oa> 

(208) a.g.e. s.1a3. 

T• C· 
.aanoOR'ET!M Kmnm• 

Dekari:umtaayoa Mcrkcili 
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Sonug olarak, yoneticilerden organizasyonun tum 

alanlarinda ayni derecede merkezkag~i olmalari beklenmeli

dir. Bazi fonksi:.ronlar dereceli olarak daha merkezkagg1d1r, 

Baz1lar1 ise genel merkezden kontrol edilir. Segim esneklik 

ve kontrol arasindaftir. (209') 

6. OPERESYONEL MERKEZKAQLIK 

Bu kavram genelde yanli~ anla91lmaktad1r veya 

uygun olmayan durumlarda kullan1lmaktad1r. Merkezkaggilik 

alt birimleri bagimsiz kurulu§lar olarak mUtalaaetmek demek 

degildir. merkezkaglik alt dilzeydeki yoneticilere kendileri

ni avmaya yetecek kadar ip vermek degildir. Merkezkaglik, 

bilyilk firmalarin uyguladigi gibi hedefler, politikalar, 

programlar, gerekli raporlar ve yonetim kadrolarinin merkezi 

kadtolil ile ilgili ozellikler ta91r. Merkezi kontrollerin 

oparesyonel yetkilerle dikkatli bir §ekilde kari~ t12"1lmc:.s1 

sonucu Ust yonetim istedigi yone gidebilir ve istedigi k~ordi-

nas:ronu sagla:rabilir, ayni zamande operasyonel motivasyon es-

nekliei ve bilyilme de sagla:rabilir. 

Her ilnitenin tUm organiz&syon igerisinde oynad1~1 

rol o Unite tarf1nd2n genelde belirlenrnez. Unite yoneticileri

nin saglnd1kl2r1 girdiler yard~ni ile Ust yonetim organizas-

yonun hedeflerini ve her ilniteye ciU7en uygun hedefleri belir-

ler. 

(209) a.g.e s.188 
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7. Ne ~a.man Merkezkagg1 Olmal1 ? 

" Goreceli merkeziyetgilik veya kismi merkezkaglik 

mantiksal olarak organizasyonun geli~me a§amalarinda mevcut

tur. Fakat gogu yoneticiler sonunda "ne zaman sistematik bir 

gal19ma ile merkezkaggi olup otori teyi tabana ~raymal1y1z ?" 

Sorunu ile kar§ila~irlar. Boyle bir karar organizasyon yap1s1n

da ve yonetim filozofisinde degi~iklikler yap1lmas1n1 gerek-

t irir. 

Durunm gore goz onilnde bulundurulm&SJ. gerekenler ; 

Etkili olarak r11erkezkagl1C;1n art1r1lr:w.s1 baz1 durum

sal §artlara bagl1d1r. 

Uriln departmantasyonu : Urun bolilmil kurmayi bir 

ihti::rag halinG getiren ~artlar ontaya g1kt1[;1nda bu ayni zaman

ta otoritenin merkez~aggi bir hale getirilmesi igin verilmi~ bir 

i9arettir. Aslinda ilrUn bolilmu merkezkagg1 bir yapi ile e ::, lik 

edildigimde etkili olur. ~ -., 

Yonetim aktivi tesinin bo~rutu : He z2nmn ki list 

yoneticiler kendilerini gilnlilk meselelerin altindc. ezilmis; 

hissederler ve planlar:-i.a igin vaki t bulams.zlc..r o zu.man merkez

kaggilik ge:rekli hale gelir. Bu dun,undE bu yoneticiler otori

te:ri de.ha alt sevi:re~re indirmek igin g;::~li: ;ac <.Jdcr dir~ r~no ) 

(210) T.Haimann-W.G.Scott-P.E.Connor, a.g.e. s.179 
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Gorev gevresi I:ggi ve f inans· .pazarlar1n1n hizli 

ve tab.min edilemez bir §ekilde degi§mesinin getirdigi zorluklar 

otoritenin merkezkaggi bir hale getirilmesi igin verilmi9 

bir i9arettir. ( 21J) 

8- MERKEZKAQLIK iQiN SISTEM YAKLA~IMI 

ti Bir organizasyon igin optimun merkezkaglik derecesi

nin belirlenmesinde sistem yakla;":J..mJ..nJ.. parametreleri kullanm.-

labilir. 

Organizasyonun gapi : Organizasyom.m gap1 ile, gali-

§an kic.i se.y:i..si ifade edildiginde karar sayisi e.r2s1nda dogru-

Uyeler a.ras1nd2.ki etkinlik : Ortak bir problem 

Uzerinde bir kag kisd gal1sit1ginda, ayn1 enforr.ie.nsyonu degi~:

tirip kulland1kl&r1nda veya birbirle;~{le> haberle gme ihtiyagi 

oldugunda etkenligi olan ihtiy;;.g artmaktadir. 

Uyelerin ki§ilikleri : Uygun merkezke,gl1k niik-

tarini belirlemede bir orgmnizasyonunun tiyele:'.:"inin·:.. :· kigilik-

leri onemli rol o~rnar. 

Amaglarin uygunlugu : Merkezkaggi Unitelerin ama9-

le.rinin uygunlul~u d&ha kU<;;ilk depsrtman Uni telerinin tiyelerinin 

hedeflerinin benzerli~i kadar onemlidir. 

Karar verr.::e derecesi : Uy;~;un kar~:r verme derec2~i 

e.na iCl fonksiyonlo.rina ( tiretim, sa tis;, fine..ns, ve pernonel) gore 

., v. . " o.eg1r::_11r. (212) 

(211) a.g.e. s.179 
<212) Henry L.Sisk, a.g.e. s.358-363 
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Sistemin durumu : Uygun merkezkagcilik miktar1n1n 

saptanmasinda sistemin durumu onemli bir yer tutar. (4)13) 

G- OTORITE ( YETKi ) · DAGITIMI 

1- OTORITE DAGITIMININ UNSURLARI 

l." Sorumlulj;igun verilmesi 

2. Otoritenin dag1t1lmas1 

3. Sorumlu tutma bilncinin yaratilmasi 

Sorumlulugun Verilmesi : Sorumluluk terimi verilen 

iei ve bu i~in yaratt1g1 zorunlulugu tanimak igin kullanil-

Otoritenin Da1g1t1lmas1 : Otoritentn dagitilmasinin 

kesin, bir .a.nlami vardir. Bir kifii diger bir kii;;;iye otorite 

verdiginde o ki§iyi kendisi igin gali§maya mecbur eder. 

Sorumlu Tutma Bilincinin Yarat1lmas1 • • Bir kifii 

kendisi bankadan kredi ald1g1nda parayi geri odemekle yU

ktimlUdUr. Benzer ~ekilde ast bir gorevl_-.vP bu gorevi yapa

bilmek igin otoriteyi_ kabul ettigi anda sorumluluk altina 

girmi§tir. 

2- OTORITENiN DAGITILMASINDA ENGELLER 

Otoritenin dag1t1lmas1 tu~ organizasyonlar igin ge

gerlidir ve astlar arasinda otorite dagit1lmas1 anlaminda

dir. Gerekli olmasinc- rag; :en otori te dagi tma i~lemini engel

leyen belli ba~li iki nokt vardir. Bunlar a~agida agiklan

DU.liJtir. " ( 214l. 

(213) a.g.e. s.363 · 

(214) R.L.Trewatta-M.Gene , New Port, a.g.e. s.353 
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"l.tlstlerin otorite dagitmaya karf]J. isteksizlikleri 

Bir yonetici otoritenin dag1t1lmas1nin gerekli oldu

gunu kabul edebilir.Fakat bir isteksizlik de goze garpabilir. 

QUnkU ; a- astlarin i~i doyurucu bir §ekilde yapamiyacagi 

korkusu 

b-Astlar arasinda birlik yaratamamak 

c-Yoneticilerin astlarin geli§memesi gerektigine inan-

malari 

d-Otorite dagitiminin yonetimin otoritesini Rzaltaca

gi korkusu 

e-Zor durumlarda yoneticiyi uyarac~k kontrol mekaniz

malarinin olmayJ.§J.,dolayi ile yoneticilerin otorite dagitma

da temkinli davranmalari 

f-Astlarin otorite dagitJ.mJ. ile saglanacak insiyatif 

kullanmalarina kar~J. olan isteksizlik. 

2-Astlarm yetkili olmaya kar§J. isteksizlikleri 

Otorite dagitmada kar§J.lC§J.lan bu engel a?agidaki 

neden veya nedenlerden dolayi olabilir. 

a-Deneyim, astlarin kara:t verme mekanizmasinda bir 

rol9 sahip olmad1g1 hissine kapilmalarina yol agabilir. 

b-Bir ha.ta durumunda ele§tiriye ugrama korkusu 

c-Dag1t1lan otoriteyi kullanmak igin gerekli clan 

enf ormasycn ve kaynak yetersizligi 

d-Astlarin ek sorumluluk almalarini reddettirecek 

yetersiz te§vikler "(215) 

(215) a.g.e,s.353 
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J-OTORITE DAGITIMil{IN DA VP..AIIT$SAL UNSURLARI 

O'tori te ,dagi tmadaki asil problem dagi tanin kiEJiligin

de kandini gosterir. Otorite dag1tmay1 zor bulan ilstil tan1-

mak kolaydir.Detaylara onem veren ve astin yatenegini sorgu

layan bir bigime sahiptir. Bu iki karekteristik i9in bir QOk 

neden vardir. Bunlar tarti~ma amac1l1g1yla dort kategoride 

toplanabilir.Mesleki segim,onemli konulardan kag1~,kaybetme 

korkusu,digerlerine gilvenmeme olarak siralanabilir. 

4- OTORITENIN DAGITILMASIIIDAK:t ENGELLER:t A9MA 

"Otorite dag1t1lr.ias1nda kar~1la9ilan engellerin gogu 

belli bir yonetim filozofisinden yada liderlik stilinden 

dogmasina kar~in bu engeller a~ilamaz degildir.A~agidaki yol 

gosterici noktalar,yoneticilere engellerin dogmas1n1 onle

mede veya a~mada yardimci olmaktadir. 

1. Kendi ihtisas ala.n.inda karar vermede onemli katkilari 

olabileceginin gorillmesi 

2.tlerisi hakkinda plan yapmayi ogrenin 

J.Qal19anlar arasinda egitim,ta.nitim ve dan19ma yolu ile 

gilven saglayin 

4.Problemleri belirleyen kontrol sistemleri kurun. 

5.Astlara ~ans tanimaga istekli olun. 

6.:thtiyaglari oldugunda astlara yardim vererek karar verme

leri igin onlari zorlayin 

7.Hata yaptiklarinda astlar1 a9ir1 ele~tirmeyin. 

8.Astlara yapmalari gerekenler ve sonuglari hakkinda 

bilgi V~rin" (216) 

( 216) R. L. Trewatha-M. Gene Newport, a.g. e, s. J5J 
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9 .n Sorumluluklarin yerine getirmeleri igin astlara gerek

li kaynaklari saglayin. 

10. Qali§malarin a.rttirilan otoriteyi kabul etmeleri igin 

gerekli te~vikleri saglayin. 

11. Ki$isel geli$meyi saglayacak bir organizasyon yap1s1 

boylece astlarin gtiveni artacaktir. "(217) 

5- EASARILI OTCRITE DAGITIMI IQiN PRATIK TAVSIYELER 

1- Amaglari belirleyin : Herhangi bir i~ yapmadan once 

a.maglar a91k9a belirlenmeli, anla~11mal1 ve ortaya kon-

malidir. 

2- Gorevleri verin ve uygun otoriteyi saglayin I$ bitire-

bilmek igin gerekli gorevleri ta.nimlayin ve tJm i$i verin. 

I~in parQalarini degil. 

3- Ast1 segin : Beklentiler i~iginda astinizi segin 

4- Gerekli kontrolleri yapin : Otoriteyi dagitan ~ahsin 

asti igin gerekli kontrolleri yapmasi ~arttir.(218) 
i 

II KCl.d:TELER 

A- KOLTITEN:tli TANIMI : Komiteler bir gr;up insanin bir ara

ya gelerek her birinin mecbur olduklari i~in yaninda ayr1-

ca belli gorev ve sorumluluklari da tistlenmelei-j;;~r. Ba§ka 

bir deyi~le komiteler bir konu hakk1nda karar vermek veya 

Uzere gri.1bun planli bir ~ekilde bir araya gelmesidir. 

(217 ) A.-.. i• ~ ~.s. 3 54 
(218) Henry L.Sisk,a.g.e,s.J51T52 
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Planli oldugu igin her zaman resmi ozellik ta§l1mal1d1r. 

Pek gak amagla kurulabilecek komiteler vard1r, bun

lar §Jirketlerde gorUlecegi gibi bUytik endUstri kollarinda 

da rastlanir. Mesela gUvenlik komitesi, kalite kontrol ko

mitesi, finans komitesi, maliyeti dU§ltirmek igin .. kumiteler. 

Ba.nkalar .da ise genellikle §IU komitelere en gok rastlanmak

tadir. 1. Yonetim Komitesi 2. Kredi Komitesi 3. Yat1r1m 

ve Plan.lama Komitesi 4. Tefti§I Kurulu (Komitesi) 5. Per

sonal Komi tesi. Bu komi telerin hepsinae belli sayiaa._banka 

genel mUdUr muavini yer almaktadir. Ornegin genel mUdtirlUk, 

bolge ve §IUbelerdeki gal1§anlar1n tum terfi, tayin, i§lten 

el gektirme gibi i§llerinde onemli kararlar alan Personel 

Komitesi, genellikle Genel MUdilr, personel i§lerinden sorum

lu Genel MUdUr Muavini, .Personel MUdUrU ve birde ikinc~. 

bir genel mUdtir muavininden olu§ltugu gorUlmektedir. Bu ko

mitelerin di§linda ~ubelerde de kredi komitelerinin varl1g1-

na bazi bankalarda rastlanmaktad1r. 

Ancak, bu tUr komitelerin s1kga kullan1lmas1n1n bir 

takim olumsuz sonuglari olabilecegi gozden uzLk tutulmal1-

d1r. Bankalarin i§ hacminin bUytik bir §lekilde artt1g1 bir 

ortar;1da, agir galif.i!an komi telerle yonetim, gilnilmilz bankac1-

l1g1nda aranan gabuklugu engelleyebilir. GUnilmilzde ticRri 

bankalarin y::-:netim kurullari, yetenekli yonetici ve v~rso

nelin, sorunlar& komitelerden daha hizli ve etkin olarak 

gozUmler getirebileceklerine inanmaya ba§lla.m1§1t1r. (219) 

(219) M.T.Wilson (Qeviren: N.Durakba§!a) 1970'lerde Bankacilikta 
sevk ve idare, Banka, C.VI, s.7, Temmuz 1969, s.51 
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B- KCMITEN:tN ANL.AMI 

Komiteler organizasyonlar iginde olduk9a popiller 

bir yer olu§tururlar. Kararindan ku§ku duyan bir yonetici 

igin komiteler emin bir kurtar1c1, bilyilk bir yard1mc1d1r. 

Yonetici 9al1§ma arkada§larina dani~arak daha dogru karar

lar vermeye gali§ir. Komitede yetkinin dag1t1lmas1 nedeniy

le ilyeler az gaba ile sonuca varirlar. (220) 

Diger yoneticilik kavramlarinda oldugu gibi kom.ite

lerin sahip olduklari ozellikler hala anla§ilamami§tir. 

Bu yUzden de yoneticiler organizasyonda belirlenmi~ a

ma9lar dogrultusunda komitelerin saglami~ oldugu faydalar

dan yararlanama.m.aktadirlar. 

Bunlarin en ba~inda daha komitelerin organizasyon 

igindeki performans igin kullan1~1p kullenilmemasinda bir 

karar verilememektedir. Ve elbetteki diger bir soruda, ko

mi telerin en avantajl1 ( yararli ~akilde ) organizasyon 

i9inde nasil kullan1lacag1d1r. 

1. KOMITE OLU§TURMAliIN N~DENLERI 

Pek gok ele§tirilere ragmen komiteler hala olu§turul

maktadir. Bunun sebebi komiteler sayesinde pek gok ki~inin 

yonetime katilarak motivasyom:I! saglanmaktadir. 

(220) M.j.schm.itz ( Qeviren: inan Ozalp) a.g.e. s.74 
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Komitelerin olu~turulmasindaki diger nedenler ise : 

1. Departmanlar arasinda koordinasyon saglamak, 

2. Grup olarak verilen kararlartek ki~inin verecegi karar

lardan daha iyi olacagindan, bu §ekilde karar verme mekaniz

masini cal1~t1rmak, ayni zamanda grup gali§masiyl~ bir nevi 

kontrolU saglamak. 

2. KOMiTELERIN YARARLI Or.MASI IQIN GOZ ONLiNDE BULUNDURULMASI 

GEREKEN FAKTORLER 

1- Vurgulamak istenen konunan en kisa ~ekilde belirlenmesi. 

2- Konu§madan once dil9ilncelerin ve f ikirlerin en iyi ~ekil

de dU~UnUlmesi. 

3- MilmkUn clan bir zamanda toplantinin gergekle§mesini sag

lamak ve bunu gereken ki§ilere bildirerek, hazirlanmalarJ..D.J. 

saglamak. 

4- Katilan ki§ilerin Uzerinde durduklari konulari ozetleme

lerinden 9ok onlara soru cevap ~eklinde konunun zayif yer

lerini agiga gikarmak. 

3. KOMITE BA9KA.NLIGI tiSTLENMi~ Ki~iNiN GORE./LERi 

1. Komitenin tart1§acag1 konu veya konuluri belirlemek. 

2. Gtindem hazirlamak ve bunu toplantidan olabildigince o

lu§turulacak ki§ilere yollamak. 

3. Toplantidan once g~ndemde belirli degi~iklikler 

isteyenleri belirlemek 
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4. KOM:tTELER:tN tlSTtiNLUXLERI ( YARARLlRI ) 

Organizasyon iginde komiteler oldukga bilyilk potansi

yel yararlari vardir. Komitelerin belli ba~li en bilyiik ve 

bilinen yararlari §unlard1r. 

1. Yarat1c1l1k : Yarat1c1l1kla iigili alanlarda fi

kir ve yar£:.t1c1l1k al1f} veri§:.;i.mkani saglayan komi teler 

her organizasyon yapisinda ihtiyag olarak ori;eya gikar. 

2. lletif}im . • Organizasyon iginde olu§abilecek 

ve gok bilyilk ihtiyag olan :.fikir ve bilgi aki~inin saglanma

sinda bir numarali etkendir. 

3. Motivasyon . . Organizasyon iginde yer alan ki§i-

lerin komi tel ere katilarak kararvermeleri ··re tarti~malari 

onlari oldukga motive eden bir etkendir. Bu'sayede ki§ileri 

konuyla ilgilenmeye zorlar. komiteye katilmama durumund< 

ise kendini konu d~~inda hissedecektir. 

4. Demokratiklik . • Organizasyon iginde olu§turul-

muE_il ve yaratilml.fil olan" ilst dtizey yoneticilerinhakimiye

ti " imaji yikilarak bilakis koLiteler sayesinde bilyilk 

seviyede diger yoneticilerin karar vermedeki fonksiyonu 

artt1r1l1r. 

Boylece korniteler or, .anizasyon iginde olu§turulmu§ 

olan ilst dtizey yonetici otoritesini resmi gizgiler igeri-

sinde dengeler. 
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5.Yetki ve gUcUn birle~tirilmesi : Organizasyon iginde 

ki~inin karar verebilmesi igin yeteTli otorite~e sahip olmasi 

milmkUndilr. Bunun igin komiteler sayesinde olu~turulacak olan 

gUcUn ve otoritenin sayesinde istenilecek olan seviyede bir 

karara varilabilir. Karari verilecek konu ile ilgili ki~ile

rin di§inda komitelerde ~ikir verecek diger ki§ilerinde bulun

masi yararl1d1r. Komitenin gUcU ve sorumlulugu birle~tirmesine 

ve Ustlenmesine "<;{OGUL YETKi " adi verilir. 

'.6.Kabiliyet:in birlel}tirilmesi : Komi teler sayesinde 

biraraya gelen ki§iler birbirlerinden bilgi edinirler.Sahip 

olduklari kabiliyetlere gore yardim aderler ve "pek gok ba~

tan 91kan i~ bir ba~tan 91kan i~ten daha iyidir." Tek ki~i

n::n yapacagi i§in kalitesi pek gok ki§inin biraraya gelerek 

olu~turacagi i§in kalitesinden dab.a dU§UktUr. 

7.Harekete gegmekten kaginma : Yonetici herhangi bir 

konuda gikan bir problem kar~isinda harekete gegmeye kaginir 

ve bu yUzden de komitelere olayi gotilrUr. Komitelerde olay 

tarti~ilarak bir karara baglanir ve problem ortadan kaldiril

maya gal1~1l1r. Bazen komite ba~kaninin toplantiyi iyi plan

l~yamamasindan dolayi karar almada gegikme olabilir, 

8.Sorumlulugun Ustlenmesindeki pilrilzler: Bazen kil}ile

rin tek ba§ina Ustlenmek istemedikleri konulari komite sorum

luluguna alir. Bunlar,genelde organizasyon igin oldukga onemli 

konularda ortaya gikar. Zaten bu tUr konularda ki§ilerin karar 

vermesi sak1ncal1 olacagindan komitelerih olayi Ustlenmeleri 

daha yararl1d1r. 
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9. Koordinasyon : Organizas'ron Iil.ginde gerekli 

olan koordinasyon komiteler s4yesinde en iyi 0ekilde satlanir. 

Genel ~· tavir korni telerde kabul edilmi§ ola;,r ve ilkelere gore 

ytirtittiltir. 

10. Danis;manlik : Yonetici karar verilneden once 

ilgili konu aakkinda da111:-jmak isteyebilir. Bu yUzden olu§!

turulacak ko1,:i telere ihti 'ag duyulan konularda gerekli ki~d

lere c'lani alir. 

5. KOT.::l:TEHJU SAKINCALARI 

:Etomi telerin organizas:ronunda ve kullanilmasinda 

ortaya gilrn.n pek gok sorunda vardir. Bunlarin en onemlileri 

@unlLrdir. 

1. Maliyet Komitelerin olu§turulmasinda pek gok 

yoneticinin ZL.mani burada gegmektedir. Bu ytizden bunlara verilen 

!Jara c..rtmnkt&dir. Bunun yani sira toplc:.nt1n111 dUzenlenmesi 

igin gereken diger r:ias:.'aflc:r ve zaL1anda soz konusudur. Sonugte.. 

komi telerin olugturulrne..si olcJukga pahaliya ~ial olmaktadir. 

2. Asgari Birlik : Bek gok ki~iye gore krnniteler-

de verilen kurarlar genelde onlarin goril0line gore verilmi~ 

iyi kararlar degilrir. ve o ytizdende komiteler onlari tatr._in 

etmez. Komitede verilen karar kimin verdi~i karara yakinsa, 

o tatmin olur. 
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J.Karars1zl1k : ~omite~i olu~turan ki§ilerin bir 

tUrlU karar birligine varam.amalarindan ve komite ba§kaninin 

yeteri kadar etkili olamamasindan dolayi istenilen ve ihti

yaci olunan karar alinamaz. 

4.Dag1lm1§ Sorumluluk : Genelde Ustlenilmesi gereken 

sorumluluk Ustlenilmeyerek komitelere gotUrUlUr. Burada kara-

ra va-~1lmas1 istenir. Komiteyi ollliiJturan kil,?iler komiten~ 

arkasina s1g1narak verilmesi gereken kararin kendi sorumluluk 

larinin d1§J.nda olduklarini vurguluyarak il,?i komiteye b1rak1rlar. 

5.Alt seviye4eki yonetigilerin gikarmi§ dldugu pUrUz

ler, :Komitelerde genelde olu~turulmasi istenen fikir birligi 

alt seviyedeki yoneticiler tarafindan sUrekli olarak b:ozulmaya 

9al1~1l1r.Ust seviyedeki ki~ilerin vermi~ oldugu kararlar alt 

seviyedeki yijneticiler tarafindan sUrekli reddedilir. 

6.Komiteler genelde belli bir konu i9in olu§turulurlar 

ve yararli bir am~ i9in kara.r verilene kadar toplanirlar. 

Bu komitelerde izlenen olay ise gelen ve katilan ki§ilerin 

genelde ayni bolUmlerdeki sekreterlerden ve ara~tirma asistan

lar1ndan olu~mas1d1r. Boylece komitelerin getirdigi yararlar

dan fazlaca faydalanilamaz. 

BUtUn bu yara.r ve sakincale.ri gozonUnde bulundurarak 

komiteler olu§turulmal1d1r. Yonetici organizasyonnn ama9lar1 

dogrultusunda komiteleri en verimli ~ekilde uygulamalidir. 

Eger komitel~r as11·temeline gore uygulanirsa doguracagi prob

lemler dogal olarak ortadan kalkar. 
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Lll- B.ANKALARDA YONET:tM VE ONEMi , YONETIM DURUML.ARININ 

QE~ITLi AQILARDAN ETKILERi 

A-' BANKALA.RDA YONETiM VE ONEMI 

"Bankacilar tUm ugra§larJ.nJ.n hemen hemen yalnizca 

mevduat toplamadan,kredilerden,yatirimlardan ve bankac1l1k 

faaliyetlerinden olu~tugunu dUeUnUrler. Ku~kusuz ki bu fonk

siyonlar bankac1l1k ie'inin temelini olueturur,bankanin geli

rini yaratir. Bununla birlikte bin bankanin bUt.ti.n gUnlUk 

i§lerden etkin olan , 9ok onde gelen bir fonksiyonu daha 

vardir ki buda yoneticiliktir. Yoneticilik bankac1l1k ongU

tUne yS{Jam veren bir unsUJP?.ur. Sagl1kl1 bir yonetim olmak

s1z1n ticari bir bankanin hissedarlarina, topluma ve 9al1-

~b.!1.larina karf}1 olen aorum.luluklarini etkin bir f}ekilde 

yerine getirmesi olanaks1zd1r. 

Bir orgUt bUyUdUkge yoneticit karma~Jiua~ir ve fizik

sel olarak dag1l1r. Bankalarin agmaya gali§tiklari §Ubeler 

bazi sorunlar yaratir. Finansal lrurumlarin rekabeki artarken 

ve §Ube bankaciligi geli~mesini sUrdUrUrken bu sistemin 

yonetimi gittik9e daha onemli bir he1se gelir.Yonetim a91sin

dan bu §ubelerin orgUtlenmesi bUyUk onem kazanir. 

BUtUn f}Ube benk:acJ.ll.gl. orgUtleri bir yapiya gereksi

nim duyar. Bir banka i9in en sagl1kl1 yap1y1 belirlemek banka 

yonetiminin en onde gelen sorumlulugudur. " (221) 

(221) Michael j.Schmitz(Qeviren :Feryal Orhon Basik,a.ge, s.1-2 
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Hatali olu~turulmu~ bir -Orgilt yap1s1nda ba.nkan1n ge

nel pazar politikasinin mu~teri etkinligini onemli til9ude 

azaltmaktadir. Bu nedenle organizasyon yap1s1 bankanin 

bireysel mUvteri potansiyelini ekonomik ve optimal bir bi-

9imde ger9ekle§tirmeye olanak saglamal1 ve ieletme politi

kas1 ara9lar1n kullanilmasina elveri~li olmal1d1r. (222) 

ti GUnilmilzde bBll.kac1l1k. hizmet dilzenlemeleri geli~en 

kc~ullara uydurmuk ve orgiltlenmesini mUfteri gereksinim ve 

isteklerine gore yeniden duzenlemek du:rumunda.dir. eube ban

kac1l1g1n1n orgUtsel analizinde merkezcilik ve merkezkaglik 

olarak adland1r1lan orgiitsel'\te dU§ilnsel iki konusu incele

necektir. Tepe yonetimi §Ubelerle ilgili kararlara ili~kin 

esas yetkiy1i ya kendilerinde· tutmak veya f.?Ube yoneticileri:'

ne olabildiginve gok yetkiyi devretmek egilimindedir. 

Bir §Ube bankas1 o:rgtit iginde yetenek ve kapasiteler

den olabildigince gok ya:rarlanacak ~ekilde orgiitlenmek zo

rundadir. ~ube yoneticilerinin yonetim §6kli orgilt igerista

deki kA:r yaratan birimler olarak ~ubelerin kapasitelerinin 

ne mukemmellikte ortaya koyabileceklerini.·~j)elirler. tt ( 223) 

Muf}teri gruplarina gore organizasyon profit center 

(kAr merkezi) dil~Uncesine gore gal1~maktad1r. Pazara yone

lik kredi sunmakta olan bir bankanin gergek ba~ar1s1ni, or

gUtsel yap1s1 ve i~ ak1§1 belirlemektedir. ( 224) 

(222) 

<223) 

(224) 

¥iyazi Berk, Bankalarda Pazara Yonelik Kredi Yonetimi 
Istanbul. 1987. s.13 
Michael J.Schmitz, (Qeviren, Feryal Orhan Basik) 
a.g.e. s.2 · 
Niyazi Berk, a.g.e. s.14 
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Ge9mi~te banka.nin hizmetlerine olan mil~teri taleplerinin yeter

liligi bankalar a91s1ndan bir pazarlama sonucu yaratmamaktay

di. Gilnilmiizde bir ·· · bankam.n organizasyon yap1s1 sati§ olanak

larin1 onemli ol9Ude belirledigi kabul edilmektedir. Organi

zasyon i~letmenin hedeflerine yonelir ve tUm orgtitUn onceden 

saptanmi§ hedeflere varmas1 iQin bir biltUn olarak Qaba gos

terir. Pazara yonelik bir organizasyonun tersi•}UrUne yone-

lik organizasyon yap1s1d1r. (225) 

Bir banks.nin ba~ar1l1 veya ba~ar1s1z olmas1 bilyilk ol

gilde en onemli kaynak olan nitelikli ~ube yoneticilerine bag

l1d1r. Banka.nin gelegekte yonetici kadrolari doldurulabile

cek yonetici adaY,lar1 yeti~tirebilme olanagida ~ubeleri ba

~ariya silrLlkleyen onemli bir faktor olacaktir. 

B- BANKALAR AQISINDAN YONETiM DURUMLARININ QE~ITLi AQILARDAN 

ETKILERi 

Mil~terilere yada pazara yonelik banka organizasyonunun 

ama9. mil~terilerle ticari baglant1lar1n kurulmasi ve buna 

silreklilik kazand1rmas1d1r. Ancak,boyle bir geli§menin ban-. 

kalarda orgiltsel degt~meleri gerektirmesi uzmanlarin g6rev 

ve sorumlulugunu artt1rmas1, yeni bilgi ve deneyime gereksin

me duyulmasi gibi nedenlerle, Ulkemizde bu alanlarda at1lm1§ 

baz1 adimlar olmakla birlikte, henilz ba~lang19 a§amasinda 

oldugu bilinmektedir. (226) 

( 226) a.g.e. s.14 

( 226) Niyazi Berk, a.g.e. s.20 
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Bankalar iQin rekabet yogunla~t1k9a, sagl1kl1 

bir yonetim ihti~rac1 da onem kazanir. Her banka gal1s;1r bir 

orgtit §eklini benimsemek ve temel bir yonetim felsefesine 

·uygun b.ir bigimde yonetilmek zorunde.dir. (227 ) 

Orgtit iginde kimlere ne kadar yetki verilecegi 

konusu, ozellikle gok §Ubeli ozel bankalar:. ag1s1ndan onem 

kazanir. Bu ttir bankalarin Gn. Mtidtirltik, §ube mtidtirltikleri 

ve §Ubelerden olu§an ti9lti orgtit yap1s1 goz onUne al1nacak 

olursa, bu yapiya i~lerlik kazandiracak yetkffi dtizeylerinin 

ne olmas1 gerektigi gilncel bir soru olarak kar§J.miza gikar. 

Bankac1l1k kesiminde bir grup, yetkilerin bUyUk olgtide 

merkezde. toplanmasindan yanadir~ Bu gruba gore planlama 

karar alma ve :ronetim fonksiyonlar1n1n gogu genel mildilrlUk 

dilzeyinde ytirilttilmektedir. Ba~ka bir grup ise, ticari banka 

yonetiminde yetkinin alt kademelerine kadar devredilmesini 

savunmaktadir. Merkezkag (yerinden) yoneti~ anlay1~1n1 

benimseyen bu grup, §Ubelere maksimwn yetkinin ve kendi ken

dini yonetme hakk1n1n verilmesinden 'ranad1r. 

GUnilmilzde merkezi yonetim anlay1§1n1n giderek 

azald1g1n1 veyerinimerkezkag (yerinden) yonetim anlayi§ina 

b1rakt1g1n1 gozlemek milmkilndilr. (228) 

(227) Michael j. Schmitz (geviren, Feryal Orhan Basik) a.g.e 

s. 31 
(228) Ramazan Ceylan, Ticari Banka Yonetimi ve Tilrk Ticari 

Bankalar1n1n Temel Yonetim Sorunlari, Anadoiliu tlniversi
tesi Yay1nlar1 No.86 i,.i.B.F.Yay1nlar1 No.22 Eski§ehir 
1985, s.72-73 
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Bankac1l1k ... alan.1nde.ki hizli degif2im, bu geli§melere ayak uy

duracak bir yonetim anla:v11,;J1n1 zorunlukilmi§tir. Boylece 

ticari bankala2· ge§i tli derecelerde yetki dag1lim1n1 ger

gekle§tire ek faaliyetlerine hiz ve verimlilik kazandirmi§tir.(229) 

" Rekabet ko~mllari altinda faaliyet gosteren kredi 

kurumlari mU!}teri gereksinme ve ihtiya9lar1na uygun hizmet 

paketi sunmak durumundadir. Mil§terilerin finansal davran.J.§

larindaki degi§imleri izleyerek, hizmet bile~imini yeni ter

cihl er dogrultusunda degi§1tirebilecek bir organizasyon ve 

yapisi donaninuna sahip bankalar, 

- Iyi bir finansal planlama sisteminin olu§turulmasi 

- Bilgisayar sisteminin olu§lturulmasi 

_()zellikle ekonomik alanda bilgi saglanmasi 

gibi1-konularda yeterli kapasite saglanmasi olduguna mil§te-

riyi inand1rmal1d1r. 

Ayrica., Urlin (yeni kredi ve hizmet tilrle~i}geli§1ti-

rilmesi ve bigimlendirilmesi, merkezi uzmanlik alanine, buna 

karf2l. hizmetlerle teknik agidan ilgilenmesi merkezka9 gilg-

~ ere bir~kilmaktadir. Orgiltsel yap1n1n pazarla baglant1s1n1 

bolgesel mli~teri temsilcisi yada analizcileri yerine getir

mekt~ ve bunlar mU~teriye daha yakin ili§1ki iginde bulunmak

tadirlar. " (230) 

( 229) a.g.e. s. 7:3 
( 230) Niyazi Berk, a.g.e. s.36 
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" Merkezkag organizasyonda kredilerin, mU~teriye yakin yer-

deki uzmanlarca kar~1la§tir1lmas1 bankanin karar verme silre

cini n1zland1rmakta ve banka ile mil§teri arasinda silrekli 

i1i§ki kurulmasim ozendirmektedir. Ancak, boyle bir sistem

de etkin i~leyen bir denetim mekanizmasina da gereksinme du

yulmaktadir. Bu amagla; Merkezka~ kredi i§lemleri ayni zaman

da merkezden denetimi gerektirir. 

-Kredi i~lemlerinin tutar yonUnden de denetimi yap1lmal1d1r. 

-Kredi i§lemlerinin gozetimi ile kredi uzmanlarina da bilgi 

verilmelidir. 

-Proje grubu risk yonetimi bakimindan yonetim kuruluna 

bilgi verilmelidir. 

-Kredi yonetimi h~zli ve gilvenilir bir bigimde ieletme 

poli t&kasi hedeflerini gergekle~tirmesi saglanmal1d1r. (23~.) 

Merkeziyetgilik veya merkezka9l1k derecesini anla

mak igin bankalaraaki imza yetkisinin kullan1l1eina baki

labilir. X Bankasinin ~ube mildUril Genel MUdUrlilgUn onayini 

almaksiz:in 5 (be§) milyon TL lik , Y Bankasinin ~ube mUdUrU 

ise 25(Yirmibe~) milyon Tl.sina kadar kredi agabilmekteyse 

Y Bankasinin X Bankasina oranla daha fazla merkezkag bir 

yapida oldugu soylenebilir. 

{ 231) a.g.e. ,s.36 
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" Ettin bir merkezkagl1k igin temel gereklilik 

tepe yonetiminin tum §ubeler igin bir biltiln olarak, bu bil

tilniln bir pargasi olarak da her bir ~ube igin ayri ayri 

amaglar saptanmasi zorunlulugudur. Amaglar mtikemmel bir 

~ekilde saptandiginda, her §Ubenin toplam sonucun belli bir 

pargasindan sorumlu tutulabilecegi ~ekilde sorumluluk 

tum orgtit igerisinde dag1t1lm1~ olur. Bu sorumluluga uygun 

olarak, da her ~ube yoneticisine i~in gerektirdigi yetki 

verilir. Bu suretle her vonetici, bankruh.J..n ama~larina ili~-

kin belirli bir alanda tam yetki ve sorumlulukla donat1lm1s ' ~ 

olar. 9ubesinin ba?.ari degerlendii:ilmesinde her yonetici

nin gabalari, bankanin amaglarina ula~masi yontinde sag

lad1g1 katkiyla olgillmektedir. Her ~ube, bankanin diger 

§ubelerinin oldugu kadar gevredeki bankalarinda kaydettigi 

ilerlemeyle kar~1la~t1r1larak degerlendirilmelidir. (232 ) 

Ozel bankalarda merkezcil veya merkezkag yO.netimin 

ba§lica UstilnlUkleri, (yararlari) ve sak1ncalar1 ~oylece 

siralanabilir; 

I- MERKEZCIL YONETIMIN YARARLARI (tiSTtiNLliKLERI ) 

1. Politikada, uygulama ve alinan kar&rlarda bir-

lik saglar. 

( 232 ) Michael j. Schmitz ( (Qeviren t Feryal Orban Bas1k), 

a.. g. e·,s. 70 
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a. Yonetime daha etkili planlama ve koordinasyon 

imkanlari saglar. 

3. Egitim masraflar1n1 minimum dUzeye indijl" 

· _ rir. (233 ) 

4. Dosyalema, referanslama sistematikleri 

evrak (i~lem) ~9ntrcl sistematig~ne , Gn. Md. lilk standart

larina uygunluk saglar. 

5. §ube sorunlar1n1n gozilmilnde kurmay depert

manlarindan onemli olgilde yararlan1lmaktad1r. 

6. Banka genelini etkileyebL~C.ek olagan d191 
..., 

(beklenmedik) konulari gozilmlemek igin kullan1labilecek 

yollar hizli bir $ekilde belirlenmektedir. 

7. Banka malzemelerim:. satin alma(Levazim) 

denartmanlarinca al1nmas1 sat1c1 kar~1s1nda bankaya pazar-

lik gilcil saglamakta ve bu departmanda gal1~anlar1nda dene-

yimleri artmaktadir. 

2- AIBRKEZKAQ (YERINDEN ) YONETIMIN YARARLARI (USTUNLtiKLERi) 

1. ~evredeki diger bankalarla daha iym rekabet 

edebilme olanagi saglar, 

2. MU§teriye daha kaliteli ve hizli hizmet verme-

sini saglar. 
3. Gelecegin yoneticilerinin yeti§mesine yard1mc1 

olacak bir ortami saglar. ( 2.34 ) 

( 233 ) Ramazan Ceylan ,a.g.e. 74 ' 
C 234 ) a.g.e., s. 77 .. 
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4. Yeniliklerin, yarat1c1l1g1n ortaya gilanasini 

ve sisteme ozgU elm~tirilerin dikkate al1nmas1n1 saglar. 

5. ~ube yoneticilerine gUven duygusu a@ilar, ken

di kararlari ve yeteneklerini ortaya gikarmak suretiyle 

moralini art1r1r. (235) 

6. Ust yonetimi gUnllik olagan i~lerden uzakla§!i

rarak zamanlarini bankai..ra gok daha faydali olabilecekleri 

§ekilde dUzenlemelerini saglar. 

7. ~ubenin piyasa ve rakipler ile faaliyetleri 

hc:.kkinda ozel ranor dtizenlesini/ara§tirma yap1lmas1n1 saglar. 

s. MU:;iteri kredibiltesinin degerlendir.ilmesi ya

pilarak kredi faaliyetleri hizli bir §ekilde sonugland1r1-

l1r. 

9. Bankagilik faaliyetleri ve ?Ube elemanlar1n1n 

yetenek degerlendirmesinde yapilacak performans degerlendir

mesi iyi elemanlarin daha gabuk terfi etmmsini ve bankaya 

daha yararl1 olmasini Laglar. 

( 235) Michael j. Schmitz (veviren, inan uzalp ), s. 41 
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MERKEZCIL YONETIMIN SARIINCALARI 

1. Genel mtidlirltik diger hizmet birimleriyle 

- dogrudan yazi~ma yapa.mama~ talepte buluna.mamak- " 

2. Hizmek faaliyetlerinde mti~teriye uygulana

cak komisyon, faiz, masraf ve vb. miktarlar1n1n belirlenme

sinde insiyattf sahibi olamamam. 

J. Astlarin ba9ar1lar1na uygun maddi milktifat

land1rilmalar1 igin uygun araglar kullanamamkk. 

4. Personelin terfisinde, ta;v:hinde onemli derece

de soz sahibi olamamak. 

5. Bazi konularda, ornegin : kambiyo i~lemlerinde 

genel Mtidtirltigtin araciligi olmadan muhabirlerle dogrudan 

ilif,?kiye girememek • 

.MERKEZKAQ (YERINDEN) YOlifETIMIN SAKiliCALARI 

" 
1. Egitim faaliyetlerin art1r1p, dolay1s1 ile 

daha fazla egitim giderine neden olur. 

2. <;ei_;dtli denetim sorunlarina yol agar~ ( 236) 

3. Ketti kredi kararlarini gok sik tekrarlanmasi 

tehlikesini ~raratir. 

( 236 ) Ramazan Ceyla.n a.g.e s. 77 
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4. Kurmay departmanlardan onemli olgilde yararlanil-

maktadir. 

~ 5. ek dilzeligin eksikligi ortaya gikar. (237 ) 

6. Yonetici ve personelin yetenekli olmasi ode-

nen maa.§lari dolayisi ile faaliyet.giderl•rini artirir. 

( 237) Michael j. Schmitz ( Qeviren !nan azalp) a.g.e s.37 
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DORDtiNctl BOLliM 

1-ABA~TIRM.ANIN TASARIMI,TEKNIGI,DEGI~KENLERi,ANALIZ YONTEMi 

VE DEGERLENDiRMESi 

A-ARA~TIB. MANIN AMA CI, KAPS.AMI VE ONEMI 

AraSJtirmanin hazirlanmasinin ana runaci ozel bankalarin 

merkezi ve merke$kag (yerinden) yonetim ozellikleri ve TUrk 

Ozel bankacilik kesiminde etkin rol oyniyan $Ube yoneticileri

nin (mUdiirlerinin) ya$, egitim. , alinan y:i.111.k net Ucret gibi 

demografik niteliklerinin i$ tatmini ile kar§ila$t1rmals.rin1 

incelemektir. 

Bu a.na amaci gergekle SJtirmek igin yt5 neticilerin demog

rafik nitelikleri, bankalarin merkezcil ve merkezkag yonetim 

ozellikleri ve yoneticilerin i$ tatminleri olgUlmU§, bu degi$

kenler aras1nda kar$1la$t1rmalar ~apilmi$tir. 

Incelemeye konu clan banka segiminde bankac1l1k sekto

rUn~ temsil etmesi agisindan ilk onemli kriter olarak Istanbul

daki mevduat toplama yetkisi clan ozel bankalar dikkate al1n

m1SJt1r. Yabanci bankalarin ~ubele1inin az olu$U ve kamu banka

r1n1n gogunun politize olmalari nedenleri ile bu ara§tirmanin 

kapsami d1$1nda tutulmu§lardir. Qal1~mam.1zda goz onUne al1nan 

diger kriterler s1ras1yla bu bankalari..L Eermayeleri,$ube say1-

lar1 ,bankac1l1k sektorUndeki olumlu performans ve imajlar1d1r. 

B-ARA~TIRMANIN ORNEKLZMI 

Gerek Genel MUdilrlUklerin istanbulda olu~u gerekse bura

daki §ubelerin gokl~gu ag1s1ndan Istanbul kenti ozel bankac1l1k 

kesimini temsil edebilmektedir.Bankac1l1k kesiminde etJ.cir: clan 

bUyilk bankalardan Garanti Bankas1n1n tstanbuldaki biltUn ~ube mil

dUrlerine pcsta ile bonderilen anketten 29 adedi yanitla.nmiSJtir. 
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Ayni 0ekilde ara@tirmanin ikinci onemli btiytik bankasi Yapi 

Kred~de ise 21 ~ube mtidilrtine anket uygulanmi§tir. Eski-

§ehir Uluslararasi ve Iktisat bankasi gibi d1§ i§lemlerde iyi 

ibe:fformansa Sahip bankalarJ.ll gogu §Ube lnUdtirltiklEEl'.'Uloe 16 

adedi yanitlanmi§tir. Uygulamaya katilan diger bankalar ise 

§unlardir ; ramukbank (4 §b) Os:uanli .Dankasi (lsb.) h~rnirbank 

(1 sb.) Di§bank (lsb). 

C- ARA~TIR!viA TEKNIGI 

Bu ara§tirmada kullanilan soru forr.1u gali§madc. bel -

irtilen degii:;ikenleri olgmeye yonelik dort ayri soru formundan 

olu] mu§tur."Formlar ek 1 de verilmi0tir " Form 1 l,anka 

Yoneticilerinin Demografi'k ni tmliklerini Form II ve III ozel 

bankalarin merkezi ve merkezkag(yerin6en)yonetim ozellikleri

ni ig~rmektedir. Bu formlar tarafinuzcadtizenlenmi§ ve bazi 

bankalarin personel organizasyon bcltimlerindan sorumlu Ust 

dUzey yoneticilerinin gorti9leri alinarak en uygun §ekle sok

ulmaya gali§ilmi::.:tir. Form I de banka yoneticilerinin egi tim 

durumlar1m.n da~a agik net bir fJekilde gortilebilmesi igin 

orta ve yilksek ogrenim gibi toplu ifadelerden kag1n1lm1t1t1r. 

Egitim durumu ilkokuldan ba§layarak Yilksek lisansa kadar ayri 

ayri s1ralanm10t1r. Ycneticilerin ald1g1 net ticret ise, 

dJ.f)a ks.··.ali bir ozelltk &rz eden ba11kac1l1k c0miasinda 

yan1tlamas1 oldukga zor bir sorudur. 

Yillik ne ti cretin ii;dr.de yil igi:' ... c1 e bc:.~nlmcilara 

verilen ikrami;reler primler, tczLdnntlo.r(md~:.;.m tazrninc.t vb) 

bulunnH:,:.ta.dir. 
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Form II de §Ube yoneticilerini Gn. Md'llikteki Ustlerine ve

ya bolge mildUrlUklerine sormadan, dani§madan verecegi karar..;. 

lu.r yer alrncJ;:tC;1.d1r. Her soru 5' li likert olgegg Uzerinden 

degerlendirilmektedir. Hige ya.kin olanlar Lerkezcil yonctimi 

gok fazlaya · . yakin olanlar merkezkag yonetimi gosterrnek

tedir. Bu soru formundan ;rer a.lan sonnglardan eleme.nlarin 

ta:rini_ :~.n&ka~ Lanlca §Ubelerinde mUdUrUn yetkisinde ol£,n 

bir konu olup merkezi 'tonetimde bu karar Gn. Md' ltikteki 

personel mUdUrUnUnUn uhdesinderitir. Yine 18.yiM. siekilde hizmet 

faali':retlerinde mU§teriye uygulane.cak komisyon, faiz, masraf, 

vb. mikte.rinin belirlenmes i 1:1 erkezks.g banka s;ubelerinde yone-

ticinin ihsi;ra. ttifindedir. Yonetici verirnlilik ili:;:;kileri i§J.-

" l.L d gi 8. ll1Il e. mU:~teriden f.le.cagi komisyonu, faizi rahEtlikla 

istedigi mikts.rle.rc j_nd irir. rv:us;terinin gelecekteki is; pots.n-

siyelini kredmbilitesinin i§lem hacminin veya mevduat1n1n 

'rliksek olu.;;u dcley&si ile getirecegi ile go:f;U:becegi yoneti

cinin karar vermesinde bti"rilk etkcn oL:.cc~ktir. Bu formdaki 
• 

sorular ~ube yoneticisinin yetkisini, etkinliginin dolay1s1 

ile merkeziyet9ilik veya merkezka9l1k derecesini etkilemektediI 

Ornegin, merkezka9 banka §Ubelerinde malzemelerin bUyUk bir 

gogun.lugu ~ubenin mahalli olarak temin etmesine birakilmi~

tir. Boylece ~ube bUrokrasiye takilmadan ( oyalanmadan) 

9ok kisa zamanda ih~iyaci olan malzemeyi saglayacaktir. 

Yanliz, bu f ormda kurmay departmandenne olgUde yararlani

yorsunuz ? sorusunda hige yakin clan merkezk'ao yonetimi: 

9ok fazlaya yakin olan ise merkezi yonetimi gostermektedir. 
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Bilgi i§!lemde deggrlendirme bu esasa gore yap1lmi§t1r. 

Soru formu 11 ve 111 de yeralan sorulara onem derecelerine 

gore Ko9-Amerikan ve Garanti Bankasl!.Il1n iki organizasyon yet

kilisince ve tarafimizca ortakla§a ag1rl1k puanlari verilmie

tir. Bu agirliklarla garpilan olgek degerle~inin scnucu elde 

edilen puanlar maksimumdan minimum deger g1kar1larak, l.Merkez

cil 2.Kismi merkezvil ·v-eya kismi merkezka9 3-MerkezkaQ 01 .... 

mak Uzere Ug kisma ayr1lmi§lard1r. 

Form 4 ise Profesor Dr.Mustafa Dilber'in Porter olgU

mUne 9ok benzer olarak haz1rlad1g1 i§ tatmini(Motivasyon ) 

f ormundan yalnizca gereksinimlerin o an igin tatmin edilme 

dUzeyleri alinmi§tir."Porter olgUmUndeki anket 1.3 maddeden 

olu§makta ve her maddenin temsil ettigi gereksinim olgUmlen

mesinde Ug alt sorudan yararlanilmakta ve her alt _ soru yedili 

Likert Olgegi Uzerinden degerlendirilmektedir. 

Porter 'in gUvenlik gereksinimleri bir yerine Ug soru 

ile olgUmlenm.ektedir. Bunlar ; bulunulan dUzeydeki net maa§I, 

bulunulan duzeyde all.nan primler, Ucret di§linda saglanan sos

yal menfaatler ve bulunulan gorevdeki 1§1 gUvencesi ve devam

l1l1kt1r .Boylece madde say1s1 on be§le g1kar1lm1~t1r."(238) 

( 238) Ceyhan Aldemir-Gaye Elmasoglu,Yoneticiler DUzeyinde 

Motivasyon "Personal Yonetiminde Geli§lmeler" Seminer 

Tebligi, Ege Uni.i§l.Fk.Personel Yon.Bl. !zmir-Mayis 

1982, s.6,8,9 
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Boylece form iki madde art1r1larak Porter'lnkinden bazi 

noktalarda ayril:mJ.~tir. 

Ekte sunulan bu gostergede soru 1-3 bedensel ve gU-
... -· '• Alo 

venlik gereksinmelerini ,soru 4-5 toplumsal gereksinmeleri

ni, 6-8 sayg1nl1k gereksinmelerini, soru 9-12 bagims1zl1k 

gereksinmelerini,soru 13-15 de ozgergekle~tirme gereksin-

melerini belirtmektedir. ( 239 ) 

Porter ol9ilmilnde her madde,t~~il e~tigi gereksinim 

olgtimlenmesinde 3 alt sorudan olu~maktadir. Buna kar§ilik, 

Dilber'in olgtimtinde 2 aljf soru·'bulunmaktadir. Bunlar; 

a) Gereksinimlei:E? verilen onem derecesi 

b)Gereksinimin o an igin tatmin edilme derecesine iliekin 

sorulardir. ( 240 ) 

Qali~ma:mJ.zda kullanilan form 4 de yalnizca gereksi

nimin o an igin tatmin edilme derecesine ili~kin sorular 

yar almaktadir. Bunun nedenleri ; yogun gHnlilk i~lerd~ 

vakit bula:mJ.yan ~ube mildUrUnU fazlaca soruya bogmamak ve 

boylece formun lay1k1yla doldurulmasini saglamaktir.Ayrica 

gsrek~inimlerin o an iQin ne derece tatmin edildigini gor

mek bizce yeterli olacaktir. 

( 239) Mustafa Dilber; TUrk Ozel Kesim EndUstrisinde Yonet

sel Davran1~ 1 Bogazigi Universitesi,idari Bilimler 

FakUJ.tesi,!stanbul, 1981, s.67 

( 240 ) C.Aldemir -G.Elmasoglu, a.g.e, s,9 
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Anket(soru).formlar1 yukarida anlat1ld1g1 §ekilde ha

z1rland1ktan sonra birkag ozel bankanin bazi ~ubelerinde bir 

on. gali§ma yapilmi§tir. Anla§ilmayan veya yanli§ anla~ilan 

sorular tekrar gozden gegirilmi§,gerekli dUzeltmeler yapil-

D-ARA~TIRM.ANIN DEGi~KEWLERi 

Daha oncede belirttigimiz gibi gali§manin amac1 eube 

mUdUrlerinin demografik nitemikleri (yae,egitim ve al1nan 

y1ll1k net Ucret) ve merkezi-merkezkag yonetim ozellikleri 

ile ii,? tatmini aras1nde. kar§ila§tirma yapmaktir. Buredan da 

gorUlecegi Uzere demografik nitelikler ,merkezi-merkezkag 

yonetim ozelligi ve ie tatmini olmak Uzere 3 ana degi§ken 

vardir. Ancak, bu ana degi§kenler kendi cinslerinden boyutlar

la tanimlanarak kar§1la§t1r1lmaktad1r, Boylelikle, aralarinda 

kar§ila§tirma yapilacak degi§ken say1s1 11 ' e g1kmaktad1r. 

Degi§kenler a~ag1da s1ralanmaktad1r. 

l -Demografik nitelikler 

: Ya§ x2 : Egitim x3 : A11nan y1ll1k net ilcret 

2- Merkezi -Merkezkag 

x4 : Merkezi 

x5 : Kismen Merkezcil veya kismen merkezkag 

x . Merkezkag • 
6 

3- ii.? tatmini 

YlA • Bedensel ve gilvenlik gereksinimi . 
Y2A . Baglanma gereksinimi • 

Y3A • Sayg1nl1k gereksinimi . 
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Y4A : Bagims1zl1k gereksinmesi 

Y5A : Oz-ger~ekle~tirme gereksinmesi 

E-AN~ Z YONTEMi : 

Ara§tirme.mizda i§ tatmininin her bir alt degi§kenleri 

ile ya§1 1 egitim ve alinan y1llik net Ucret gibi demografik 

nitelikler, .. lcl amen ·merkezi(k1smen merkezkag} ve merkezk&9 

yonetim ozellikleri kar~11a~t1r1lm1§1t1r. Qali§lmamisda ana

liz yontemi olarak iki yonlu (9apraz)kar§1la§1t1rma(Cross

tabulation) kullan1lm1§1tir. Bu yontemde bulgular sayisal 

olarak genellikle % ve frekanslar §eklinde tablola§ltiril

m.aktad~r .Burada degi~kenler arasindaki ili§tileri inceleme 

de kar~1l1kl1 oranlar hesaplanir. iki yonlil (Qapraz) kar§l.

la§1tirma(Cross-tabulation} her ge§lit veride kullan~~abilen 

genel bir analiz bi~imidir. Ara§1t1rmac1 degi§kenler arasinda

ki ili§kilerin:-•. dogas1n1(yap1s1ni) bu yontemle belirleyebilir. 

Qok ayr1nt1l1 istati·s:tiksel analizler iQin verilerin sistem

le§tirilmesinde kolaY"liklar .:' saglar. Boylece bu tUr ayr1nt1 

11 istatistiksel analizler igin basitge uygulanabilir. · 

QalJ.§mamizda kar§11la§1t1rmalar tablolar haline donil§l

tilrillerek Ek 2 de sunulmu§ltur. 
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Ll-AR.A§TIRMANIN UYGULAMASI VE DEGERLENDiRiTIVIESi 

A- ARA§TIRMANIN VERiLERi 

J:-BANKA YONETiCiLERi:NiN DEMOGRAFi:K. NITELIKLERi 

Burada ara§tirmam.iz sonucu ortaya Qikan banka yone

t icil eri ile ilgili veriler bulunmaktadir. A;;iagida sunulu

cak veriler araetirmaya katilan bankalarin ;;iube mildilrlerine 

soru formu uygulanarak bulunmu§ltur. Boylece 73 farkli §!Ube 

yoneticisi hakk1nda kapsaml1 bilgi toplanmi§tir. 

TABL0-3 YONETiCi YA~LA.RI 

Yonetici Toplam i9in- Kilmillatif 

Say1s1 deki % Si 
·~-. 

30 veya a;;iag1s1 1 1.4 1.4 

31-40 34 46.6 47.9 

41-50 37 50.7 98.6 

51 veya UstU l 1.4 100 

Table 3 den gorilldUgU gibi ara§tirmatn.J.za katilan yonetici

Lerin %50~7 si(41-50) yar:; grubunda %46.-6 sida (31-40) ya§ 

grubu arasinda yer almaktadir. 

TABL0-4 

Kentsel 

Kirsal 

YONETiCiLER:i:N DvGeM YERLERi 

Yonetici 
Say1s1 

54 

19 

Toplam i9indeki 
% Si 

74 

26 
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TABLO 4 den yoneticilerin %74'UnUn kent kokenli oldugu gorUl 
mektedir. Orneklemin, Istanbul kentinden al1nnu$ olmasi goz 
onUnde tutulursa yoneticilerin %26fs1n1n kirsal alanlardan 
'.ttentsel alanlara gog ettigini so;rle~rebiliriz. 
'-

TAJ3LO 5 - YtiNETiCiLERIN EG:tTiMi 

·' 
Yonetici Top lam KtilnUlatif 
Sayisi igindeki % desi 

c.:'. 
'.j 

ilko1tul 0 0 0 

Ortaokul 3 4.1 4.1 

Lise 19 26 30.1 

FakUlte 49 67.1 97.3 

Lisans UstU 2 2.7 100 

Yoneticilerin egi tim durur:mnu. gosteren Tablo ~ 5' .e bak1ld1g1nda 

%67 .l 'in fakUl te veya -·Ukselt okul mezunu oldugu gor Ulmektedir. 

TABLO 6 -YO~IE~iCILERiN LiSAl\IS KOKULARl 

J;. Okula gitmeyen 

Hukuk 

Siyasal 

I§lletme/iktisat 

Dig er 

Yonetici 

~~~~~:!: __ _ 

22 

3 

3 

37 

8 

toplam 

!2~~~~~~-~---~~~! 

31. 5 

3.4 

3.4 

50.7 

11 

Yoneticilerin lisuns konulari ile ilgili yanitlar~ bak1ld1g1nda 
table 6 ··da % 50. 7 sinin iktisat/ I§lletme ile ilgili bir ;rUksek 
okul mezlinu olduklari gorUlmektedir. 
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TABLO 7 - YONET:tCiLERIN ONCEKI GOREVLERI 

Yonetici Top lam 
Say1s1 igindeki % desi 

~alen Qali~makta 44 60.J 
oldugu banka 

Tiirkiyede ba9ka 20 27.4 
bank a 

Tiirki'.re de bagka 8 11 
sektor 

Yurtdi§J. 1.4 

TABL0.7'den goriilecegi iizere yoneticilerin ~ 60.3 ii banka degi~ 

tirmemis: %27. 4 ii ise onceki e;orevleri olt:.n be.nkaciliita devam 

etmiglerdir. 

TABLO 8 - yfj1;ES:ICILERIN YILLIK NET UCRETI 

Milyon Tl. 
Yonetici Top lam 
Say1s1 igindeki % desi --------------

30 M. Tl dan f azla 16 21.9 

30-20 M. Tl 15 20.5 

20-12 M. Tl 29 39.7 

12-7 M. TL 13 17.8 

TABLO 8 -iii.r.:!I ~ lendiginde yoneticilerin % 39. 7 si 12-20 .M. Tl yilli1 
net Ucret almakta %21. 9 ise 30 r.1. Tl dan fe.zla y1ll1k net Ucret alH 
maktedir. Buda bankacilik sektorlinde gegmi§e oranla ilcretlerin 
daha cazip bir duruma geldigini orte;ra koyme.ktadir. 
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TABLO 9 - YONETICILERIN BUGUNE KADARK:t :t9 GEQ;ILER:t VE SIKLIGI 

Yonetici '.top lam 
Say1s1 Igindeki % desi 

Cevap vermeyen 3 4.1 

Hig 17 23.3 

Tiirkiyede (l-3)Kez 9 -
12.-3 

Tiirkiyede ve Avr. (l-3)Kez 1 1.4 

Til · ki:rede (4-7 ) kez 8 11 

Tilrkiyede (8-11) kez 6 8.2 

Tilrkiyede (8-ll)kez avr,1-J)kez 2 2.7 

~ilrkiyede ve berikada (8-ll)kez l 1.4 

Tilrkiyede 11 kezden f azla 15 20.5 

Tilrkiyede~ ... 11 kezden fazla. 3 4.1 
Amerikada 1-3 kez 

Ttirkivede 11 kezden 
Avrupada (8-11) kez 

f azla 1 1.4 

Avrupada(l-3) kez 5 6.8 

Diger Yerlerde (1-3) kez 2 2.7 

Tablo 9 izlendigi gibi yoneticilerin %23.3 ilniin· ~iQ aeyahat 
etmedigi gorillmektedir. Yoneticilerin %20.6 ise ~rurtiginde 
11 kezden fazla se~rahat ettiklerini belirtmi~lerdir. 



CX) 
("'\ 
rl 

TABLC 10 YONETICILERtN HIZF.IBT SURES:t 

Yonetici Say1s1 TopLe.m %desi -
--------- Qal1~t1~1 banka d1$l.ndaf6-15 } yil 2 2.7 
--------- I! 11 II (16-25) yil 2 2.7 

rlalen gal19t1g1 banka 1 y1l az II " " (6-15) y1l l 1.4 

" " " " • II 11 " It (16-25) yl.l 2 2.7 
ft ti II 1-5 11 --------------- 1 1.4 
ti 11 II ti 11 ti " " (6-16) yl.l 11 15.l 
It II It ti II ti It t1 (16-25)' yil l 1.4 
11 " II " " II ti 11 (25 yildan fazla) 1 1.4 
u " " ( 6u15) t1 " -------------- 9 12.3 • 

" ti " " " " II " II (l-5)y1l 4 5.5 

" " II ti II " II ti ti (6-15)yil l 1.4 

" It It (16-25) yil -------------- 30 41.l 

" " " " II ti II II (1 yildan az) l 1.4 

" " " II " II II II (l-5yil) 3 4.1 
II II ti II " " ti II (~-15) yil l 1.4 

" II " " " II II II (16-25) yil 1 1.4 
" ti " (!!5 yildan faz. ---------------- 1 1.4 
" " " " II II II (6-15)yil 1 1.4 

Yoneticilerin % 41, l i halen gali.;imakta olduklari bankada 16-25 yil hizmet gordi.iklerini belirtmif?le: 
dir bu da b~ze yoneticilerin uzun yillar a~rni bankada galic~malari sonucu emeklilige hak kazanmaktan 
9ok bankaya iyice baglan .d1klar1n1 gostermektedir. 



TABLO 11- YONETiCiLER:tN IYI DERECEDE BILDIKLERI YABANCI DILLER 

Yonetici sayisi Top lam 
igindeki % 

§i 

Yanit vermeyen 2 2.7 
Hig 54 74 
Bir 17 23 
:tki 0 0 

Ikiden f azla 0 0 

TALLOll de.nd.e. izlendigi gibi yoneticilerin %74 ii higbir lisan 
bilmemektedir. Anket yapilan yaridan fazla mUdUrUn 41-50 ya~ 
grubunda oldugu dlif>UnlilUrse (istisnai durumlar d1~1nda) ogre
:nim ya':;lar1n1 gegtikleri ve:ra buna yete eek zamanlar1n1n olma
d1g1n1 soyley~biliriz. 

TABLO l2. YONETICILERiN AST SAYISI 

6 ki~iden az 
6-8 ki~'li 

8-10 ki9i 
10-14 ki§i 
14-18 kis:i 

18-22 ki;::i 
22 ki~iden fazla 

Yonetici 
Sa-rJ.Sl. 

3 
1 

7 
16 

6 

l 

39 

m .LOplam 

Igindeki % 
si 

4.1 
1.4 

9.6 
21.9 
8.2 

1.4 
53.4 

Yoneticilere bagli ast sa~11ar1n1 gosteren tablo 12 ye ba.k1l
d1g1nda %53.4 UnUn 22 kiQiden fazla gali§ani olan ~ubeleri 
yonettikleri ortaya g1knaktad1r. Bu da ;roneticilerin onemli 

§Ubelerde gal1~t1klar1n1 gostermektedir. 
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B-EULGULAHD~ DEGEHLEHDIRILMES:i: 

Aru:;:tirmo.nin Lulgulari olan yoneticilerin demografik 

nitelikleriyle yaf}, egitim, alinan yillik net Ucret kar§l.la~

t1rrnalar1 bilgisayarda gike.rilarak table haline donil~tUri..UmU~

tUr. Bu tablolar Ek 2 de yer almaktadir. Qalis:ma ile ilgili 

bulgular a~a~ida de~erlendirilmi~tir. 

Ya§ bakimindan idari pozisyondaki net maa~in tatmin 

derecesini ele alan Tablo 1 A ve Ya~ a~isindan idari pozis

yonda alinan priruler,Ucret di~inda saglanan sosyal menfaat

l~~~den elde edilen tatmini inceleyen Tablo 2A ya gore 30 veya 

51 veya yukarisi ya~lardaki yoneticilerin maksi-

mun tatmine ula~t::r.klari bulunmu§tur. 

Yaf} ile ido.ri pozisyondaki ifi'I gUvencesi ve devamli

liktan elde edilen tatmin yine ayni ya~ gruplarindaki yone

ticiler igin maksimum dUzeydedir.(Tablo JA ) 

Table 4 A incelendiginde l. ve 4.grup yoneticilerden 

sonra 41-50 yu§ arasindaki yoneticilerin %51.35 'inin idari 

pozisyonda digerlerine. yardim etme olanaklarindan elde edi

len t2tmine ili§kin bulgular1 maksimum dUzeyi gosterir ~e

ki ldedir. Bunu 31-40 ya§ aras1 yoneticilerin %41.18 'sinin 

Tablo 5 A incelendiginde , idari pozisyondaki cig~r

leri ile yakin ili~kiler geli§tirebilme olanaklarinda.n elde 

edilen tatmin bakimindan l.ve 4.grup ya§lardan sonra 41-50 

yaEJ a::c.si yoneti cilerin %62' sinin maksimum dtizeyde olduk-



larJ.nJ. gosterir §ekilde yan1t verdikleri gorUlmU~ttir.Jl-40 

ya~ arasi yoneticilerin %38.24' U ise en bUyUk mi~~ara ya

kin degerde tatmin duyduklarin1 belirtmi§ bulunmaktadir. 

Tabla 6 A incelendiginde JO ya~ ve a§ag1s1 ile 51 ya~ 

ve yukarisindaki yoneticilerin tarn.a.nu. sayginlik gereksinim

lerinden maksimum tatmin duymu~ bulunmaktadir. 

Idari pozisyonun banka igindeki prestiji ve banka 

igindeki diger ki~ilerden gorUlen saygiyi ele alan Tabla 

7 A yine l.ve 4.ya§ grubundaki yoneticilerden sonra 41-50 

ya~ dUzeyindeki yoneticilerin%70.27 sinin bu gereksinmeleri

nin maksimum dtizeyde tatmin edildiklerini .gosterir §ekilde

dir .Jl-40 ya~ arasindaki yoneticilerin %38 i maksimum deger

de, bUylik miktarda tatminlidirler. 

Tablo 8 A incelendiginde, ya~ bakimindan idari pozis

yo?un banka d1~1ndaki prestiji ve banka d1~1ndakilerden gor

mU~ olduklari saygidan saglad1klar1 tatmin dUzeyi l.ve 4 . 

grup ya~lardaki yoneticiler igin maksimum dtizeydedir.41-50 
( 

ya§ aral1g1ndaki yoneticilerin %67.57 si igin tatmin dtizeyi 

bUyUk mikte.rciadir. 

idari Pozisyondaki otorite(yetki) dtizeyinden el.de. 

edilen tatminle ya§ gruplarini inceleyen Tabla 9A l.ve 4 

grup ya§lardaki yoneticilerin tama.nunin ,41-50 ya~ arasin

daki yijneticilerin ise %48.65' inin elde ettikleri tatmin 

bakJ.mJ.ndan maksimuma ula1?tik1arini gosterir siekildedir. 
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~able 10 'ya gore 30 veya a~agisi 51 veya yukar1s1n

daki ya~larda bulunan yoneticilerin ta.mBIIll.nin , 41-50 ya~ 

arasindaki yoneticilerin ise %46 sin.in idari pozisyonda 

bag.imsiz. dil§ilnebilme ve hareket edebilme olanaklarindan sag

lam19 olduklari tatmin dUzeyi maksumum bulunmu~tur. 31-40 

ya~ grubu yoneticilerinde %41 'i maksimum tatmin olduklar1 

yonUnde yanitlar vermi9lerdir. 

Ya~ ile idari pozisyondaki ama~larin kararla~t1r1lma

s1na katkida bulunma olanaklarindan elde edilen tatmini kar

~ila~tiran Table 11 A bize JO ya~ veya a~agisi ile 51 ya~ 

veya yukarisindaki yoneticilerin ta.maminin maks1.m.um tatmine 

ula9t1klarini agiklami~ bulunmaktadir. 

Ya~ ile idari pozisyondaki metod ve i$lemlerin karar

la9tirilmasina katkida bulunabilme olanaklarindan elde edi

len tatmine ili$kin bulgular 41-50 ya§ arasindaki yonetici

lerin bu konudakitatmin bakimindan %70.27 ' sinin 26 ki$iyle 

maksimum dtizeyde olduklarini gosterir ~ekildedir. Bunu 31-40 

ya$ grubundakilerin izledigi anla$ilmaktadir.(Tablo 12} 

Tabla 13 A dan da incelenebilecegi Uzere l.ve 4 • ya9 

grubu yoneticilarin ta.IIla.mi, 41-50 ya~ arasi %67 ve Jl-40 ya~ 

arasi %59 aranindaki yeneticilerin idari pozisyondaki ki§isel 

ilerlemeler ve geli$me gereksinmelerini maksirmm dUzeyde tat

min ett.ikleri bulgula.nmi~tir. 
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Tablo 14 A ele al1nd1g1nda. ya~ ile idari pozisyon

da elde edilen ki~isel doyum,yan~ kendine hus kabiliyetleri 

kullanabilme olanagindan elde edilen tatmin.tilm ya~ grupla

r1 agisindan yilksek dUzeydG ~ulgulanm.1~t1r. 

Idari pozisyonda elde edilen ba§ari ile ya§in kar§l1-

la§!t1rmas1 saglikl:i.. yorumlama yapacak kadar anlamli gikmamii;i-

tir. 

Tablo 15 A da. gorUldUgU gibi egitim ile idari pozis

yondaki net maa~tan elde edilen tatmine ili~kin bulgular ; 

bu gereksinmenin ortaokul mezunlarinin %67'sinin lise mezun

larinin %53' Uniln Universite mezunlarinin %4l'inin maksimum 

tatmine ula~t1g1m. gosterir ~ekildedir. 

Egitim ile idari pozisycnda alinan primler ve Ucret 

di~inda saglanan menfaatlerden elde edilen tatmini ... kar§!ila§

tiran Tabla 16 A da gorilldil@.l gibi, Lisansilstil yapmi§I yone

ticilerden sonra ,lise mezunlarinin %78.95 ' i i9in en yUk

sek onemde tatmine ula§ltigi bu~lannu.~tir. 

Egitim ile idari pozisyondaki i~ gUvencesi ve devam

l1l1k ag1s1ndan tatmin (Table 17 A'dan da izlenebildigi gibi) 

lisansilstil yapm.J.§1 yoneticiler d1SJ1ndaki tilm egitim seviye

lerinde bUyilk gogunluk igin maksimum boyutlarda gergekle~

mi§ bulunmaktadir. 



144 

Tablo 18A da Idari pozisyonda digerlerine yardim etme 

olanaklarindan elde edilen tatmin tUm egitim seviyeleri igin 

yilksek bulumnllf}tur. 

Ta.blo 19 A da izlenildigi Uzere, Egitim ile idari po

zisyondaki digerleri ile yakin ili~kiler geli~tirebilme ola

na.klarindan saglanan tatmine gore "tu~ egitim kademeleri i.<;in 

maksimum dUzeyde ve buna yakin derecelerde tatminkar oldugu 

goze Qarpmaktadir. 

·Egitim ile idari pozisyonda olmaktan duyulabilec~k 

sayginliktan elde edilen tatmin genelde degerlendirme olQe

ginin maksimum tarafinda yogunJ.a~mi§tir.(Tablo 20A) 

~itim a91s1ndan idari pozisyonmi banka igindeki .. 
prestijin ve bankadaki diger ki§ilerden gorUlen sayg1dan 

elde edilen tatmin inc&1lendiginde (Tablo 21 A) tUm egitim 

seviyelerinde maksimum dUzeylerde yogunla~t1g1 bulgulanmi§tir. 

Egitim a~asindan idari pozisyonun -0~.:~:i.ua~~: ·p:res

tiji v~ banka d1~1ndakilerden gorillen sayg1 gereksinmesi 
'< 

inc~· 1ehdiginde (Tablo 22A) ortaokul mezunlarinin tame.nu lise 

mezunlarJJD.in %63 nUn , Universite mezunlarinin %63 nun lisan.s 

UstU egitim gormU§lerin ise tamaminin bu gereksinmesini mak

simum dUzeyde tatmin ettikleri bulunmu~tur. 

Egitime gore idari pozisyonlarda otorite(yetki) dUze

yinde saglana.n tatmin, diger kar§1la~t1rmada oldugu gibi her 

egitim dUzeyi igin maksimum ve buna en yakin degerde yogun

la§Jmi§tir. 
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Tablo 23 A dan da izlenebilecegi gibi degerlendirme 

· olgegl.nin maksirnum ta!'afindaki yUzdeieri global olarak ver-

mek gerekirse ortaya ilging bir bulgu g1kmaktad1r. Ortaokul 

mezunlarinin tamam1, lise mezunler1n1n %95'i ,Universite 

mezunlar1n1n %84 'U ve ytiksek lisansl1l&r1nda tamam1 Ust 

seviyelerde (degi~ikr boyutlarda) yetki dilzeyinden tatmin 

oldugu saptanmaktadir. 

Tablo 24 A da egitim ile idari pozisyondaki bag1ms1z 

dU1,;1Unebilme ve hareket edebilme olanaklarindan ;elde edilen 

tatmin incelendiginde,ara§tirma sonucu ortaya cikan 4 egitim 

dilzeyi igin en yiiksek dUzeylerde ta~m_ir.ie _ ul_a~_1_~c11g?- _ goriilme_~-

tedir. 

Tablo 25 A da gorilldilgU gibi yoneticilerin %4.1 amag~ 

la.rin ke.ra.rla§Jt1!'1lmas1ne katk1da bulunma olanaklarindan mi

nimum dilzeylerde tatmin olmu§lardir. 

Tablo 26 A incelendiginde,egitim ve idari pozisyondaki · 

metod ve i§lemlerin kararla~t1r1lmas1na katkida bulunabilme 

olanaklarindan elde edilen tatmin tilm egitim dUzeylerinde 

olgektedeki list derecelere varmi~ gorillmektedir. 

Egitim ile idari pozisyondaki ki§isel ilerleme ve Beli9-

me olanaklarindan saglanan tatmine ili§kin bulgular,tilm eGitim 

kategorileri igin maksimurn degerlerde yogunla9t1g1 yontindedir. 

Egi tim ile idari pozis~rondnki kiliJisel doyum,yani kif}i

nin kendine ]Jes kabiliyetlerini kullanabilme olanug1ndan 

saglfma.n ta+,mjn ,ort_r·okul, lise , Universite ve lisu.nsUstil 
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mezunu yoneticilerde yilksek bulunmu~tur(Tablo 28 A) 

Egitim ile idari pozisyondan elde edilen ba§aridan 

saglanan ta tmine ili~kin kar~1la§t1rmad$_., · yorumlamaya uygun 

anlainli bir sonuQ 91kmami~tir. 
,. 

Alinan y1ll1k net Ucretin d6kilmleri demografik ozellik 

lerde belirtil.en · ara~tirmaya kdnu olan ~ube yoneticile:dnden 

be~inei grup olan yedi milyondan az yillik net Ucret alan ol

mam1§t1r. Bu nedenle kar~1la~t1rma geriye kalan dort kategori 

Uzerinden yap1lm1~t1r. 

Ali~an yillik net Ucret ile idari pozisyondaki net maa

~in getirdigi tatmin maa§ gruplari iQin olumludur. Degi§en 

ytiksek degerlerde tUm gruplar maa§tan tatmin elde ettiklerini 

belirtmi~lerdir.{Tablo 29A) 

Alinan yiliJ~_net Ucret ile alinan primlerden,ticret d1-

~1nda saglanan sosyal menfaa.tlerden elde edilen tatmin 30 mil

yondan fazla maa~ alan grubun %68.75 i maksimum dtizeyde tatmin

li bulunmu~,12-7 milyon TL maa~ alan grubun tamami tatminli 

gortilmU~ttir.(Tablo JOA) 

Alinan y1ll1k net Ucret ile idari pozisyondaki i~ gUven

cesi ve devamliH·.~tan saglanan tatmin derecesi (Tablo 31A) go

rtildUgu gibi 30 milyon TL dan fazla kasanan grubun %19 ve 30-20 

milyon TL kazananlarin %7 si iQin minimum tatmin dtizeylerinde 

oldugu gortilmektedir. 12-7 Milyon grubunun ise %69.23 ti maksi

mum tatmin dtizeyindedir. 

Alinan y1ll1k net Ucret agisindan digerlerine yardl.IIl et

meden saglanan tatmin farklari 30 milyondan fazla kazananlarin 

%13 ti ve 20-12 milyon Tl arasinda %4 minimum seviyede diger 

gruplar iQin ise maksimum seviyedeoldugu gortilmektedir. (Tablo32A.> 
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Alinan y1ll1k net Ucret ile idari pozisyonda digerleri ile 

yal{1n ili§kiler gelisitirebilme olanakl&rindan s&gle.nan tatmin 30 

milyon TL.den fazla kazanan yoneticilerin % 19 u 30-20 milyon TL. 

arasinda kazananlarin % 7 si ve 20-12 milyon TL. arasinda kazanan

larinda % 4 ti igin minimum dilzeylerdG oldugu bulgulannu~tir.Diger 

grup igin ise tatmin derecesi % 76.92 ile maksimum dtizeyde oldugu 

g6rtilmil9tilr.(tablo 3JA) 

Alinan y1ll1k net Ucret ile idari pozisyondan olmaktan 

dol G.yl duyulabilecek sa:.rginl:i..ktan saglanan te.tmin 30 milyondan 

fazla kazane.nlarin 5'~ 13 U, 20-12 milyon TL. aras1nd1:. kazananla-

rinda 7; 4 U iQ.in minimum dtizeyleTcte · . gorUlmli§tilr.Diger grup-

larda tatmin maksimum degerlerde yogunle.~m19t1r. (tabla 344) 

Alinan y1ll1k net Ucret ile ide.ri pozis~ronun banka ige

risindeki prestiji ve bankadaki ki~ilerden gortilen sayginan 

saglad1g1 tatmj.n .30 milyon TL. den fazl& kazananle.rin % 13 ti 

igin minimumlarda diterleri iginse maksimum dUzeylerdedir.(tablo 
35A) 

Alinon yill i k net Ucret ile ide.ri pozis~ronun bE.nka di-

~nndc.ki prestiji, bc.nke d1~1ndakilerden gcrUlen sa:rc1n1n verdigi 

tatmin JO milycn TL. den gdk kazananlarin % 6 si,20-12 milyon 

k 1 ct 4 .. . . . . d.. d l t D . v 1 · k e.zanan arin /o u igin ::n:i.nJ.mum uze~.r e g1 ani§ ir. ,1gcr_er1 ma -

siri11_;m ta.tmine ula.gmi~ gorUlmekt edir. (tabla 36 A) 
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Alinan y1ll1k net Ucret ile idari pozisyondaki 

yetki dUzeyinden saglanan tatmin arasindaki ili~ki ~u ~ekil

ded ir; 30 milyondan fazla kazananlari,.m %6 si, 20-12 milyon 

TL kaeananlarin ro4 U igin tatmin seviyesi minimumlarda bulun-
·' 

mu~ olup 9 diger gruplar ayn.i agidan incelendiginde,tatmin sevi-

yesinin maksi~ oldugu gorUlmU~tUr (Tablo 37 A) 

Tablo 38 A da alina.n y1ll1k net Ucret ile bagimsiz 

dil§Unebilme ve hareket edebilme olanaklarindan elde edilen 

tatmin kar~ila§tirilmi§tir.30 Milyondan fazla kasananlarin 

%6 s1 i9in minim:qtn duzeyde, digerleri i9inse maksimum ve 

maksimuma yakin degerlerde tatmin oldugu gorillmU~tUr. 

Alinan Ucret ile am.aglarin kar§ila§t1r1lmas1na kat

kida bulunabilme olanaklarindan saglanan tatmin 30 milyondan 

fazla kasanan grubuh %6 si, 20-12 milyon Tl.arasi kazananla

rin fo4 u, 12-7 milyon TL aras1 maa§a sahip olanlarindd fo8 i 

igin tatmin seviyesi az digerleri i~inse bUyUk duzeylerde 

bulunmu§tur.(Tablo 39 A) 

Alinan y1ll1k net ucret ile metod ve i~lemlerin karar

la~t1r1lmas1na katkida bulunabilme olanaklarindan elde edilen 

tatmin 20-12 milyon TL .arasi grubun %4 igin az miktarda diger 

kategoriler igin ise bi.iyilk:·miktarda bulunmu~tur. (Tablo 40 A) 

Alinan maa~ ile ki~isel ilerleme ve geli~me olanakla

rindan saglanan tatmin arasindaki kar~1la~t1rma ~u dogrultuda

dir.30 Milyon Tl dan fazla kazananlarin %13 U ile 20-12 milyon 

Tl.kazananlarin %-4'.[l az miktarlarda tatmin elde edebilmi~lerdir. 

Diger kategoriler ise bi.iyilk miktarlarda tatmin ett~kleri yonUn

de bulgu vermi~tir.(Tablo 41 A ) 
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Alinan maa~ ile kendine has kabiliyetleri kullanabil

me olanagindan elde edilen tatmin arasindaki kar~1la~t1rma 

~oyl~dir; 30 Milyondan fazla kazananlarin %13 U ve 20-12 Mil

yon Tl arasi kazananlarin da %4 U az miktarda,diger gruplar 

bUyUk miktarda tatmin elde ettikleri yonUnde bulgu alinnu.§tir. 

(Tablo 42A) 

Alinan y1ll1k ne~ Ucret ile idari pozisyonda elde edilen 

ba§aridan saglanan tatmine ili~kin kar§ila~tirmada yorumlam.a.

ya uygun anlamli sonug 91kmam1~t1r. 

Merkezcil ve merkezkag yonetimle i~ tatmini degi§kenleri 

arasindaki kar§ila§tirmalar : 

Ag1rl1k puanlarina gore yapilan degerlendirme sonu9u 

soru f ormu doldurulan bankalarda merkezcil yonetime rastlan

ma.nu.~ olup, kar§ila~tirmalar kismi merkezcil veya kismi mer

kezkag ve yalnizca merkezkag olmak Uzere 2 farkli yonetim 

~ekli Uzerinden yapilmi§tir. Her bir gereksinme tatmin dere

cesi soz konusu iki yonetim §ekli ile ayri ayri kar§1la§t1r1-

larak sunulmu§tur. Tablo haline donU§tUrUlen bu karo1la~t1r

malar Ek 2 de yer almietir. 

Yonetim §ekli agisindan yoneticilerin bedensel ve gUven

lik gereksinmesinin tatmin dereceleri(Ti.A) incelendiginde, 

kismi merkezcil(kismi merkezkag) yonetim ~eklinin soru formuna 

katilanlarin %50 si igin degi§en derecerrerde tatminkar bulundugu1 

ayni boyut merkezka9 yonetim §ekli a91s1ndan ele al1nd1g1nda ise 

kat1lanlar1n foBB i igin tatminkar oldugu yonilndeki bulgular 

dikkati geker nikeliktedir.(Tablo 43 A) 
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Yonetim eekline gore yoneticilerin baglanma(toplu.msal) 

gereksinmelerini tatmin dereceweri (Y2A) incilendiginde, yone

tim §ekli kismi merkezcil(Kismi merkezkag) olanlar1n %64 il 

tarafindan merkezkag §ekline sahip olanlar1B:~se %71 i tarafin

dan bu gereksinme tatmin edilmi§ gorUlmektedir.(Tablo 44A} 

Yonetim §ekli bakimindan yoneticilerin sayg1nl1k gerek

sinmesinin tatmin derecesi (YJA) hem kimmi merkezcil yonetim 

eekline sahip yoneticilerce hem ~e merkezkeg yonetim ~ekline 

sahip yoneticilerce hemen hemen ayni dUzeyde (fo82'si) tatmin 

edici olarak belirtilmekle birlikte ,ara§tirma a91s1ndan mer

kezkag yonetim eekline sahip olanlarin (Tablo 45 A dan da iz

lenebile0egi gibi) %53 Uni.in gok Ust dilzeyde tatmin belirtmeleri 

ilg~Q bir bulgudur. 

Yonetim §ekli ele alinarak bagims1zl1k gereksinmesinin 

tatmin derecesi(Y4A) incelendiginde de kismi merkezcil yonetim 

§ekline sahip olanlarin %75 inin merkezkag yonetim eekline 

sahip olanlarin ise fo82 si igin bu gereksimnenin tatminkar bulun

dugu gorUlmektedir.En ilst dilzeyde tatmin, yonetim §ekline gore 

degi§iklik gostermektedir. Kismi merkezcdJ. yonetimde,buyuk 

miktarda tatmin edici bulanlarin orani %,· 7ik~n bu oran merkez
kag yonetim igin %35 dir (Table 46A) 

Yonetim ~ek1~ a91s1ndan oz gergekle~tirme gereksinmesi

ni tatmin derecesi indet-~.ndiginde(Y5A) kismi merkezcil yonetim

deki yoneticilerin %72 sinin bu gereksinmesinin tatmin edildigi 

merkezkag yonetim ee~liu~ sahip olanlarin ise fo88 sinin tatmin 

oldugu.-~-. _gorillmektedir. Dikkati 9eken bir husus ise Tablo 47A dan 

da incelenebilecegi gibi oldukga tatmin edildigini (Derece 6) 
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belirten ki~ilerden %41.l ' i kismi merkezcil yonetim ~ek

line sahiptirler. Bu derecede merkezka~ yonetim ~ekline sahip 

olanlarin yalnizca %29 ' u tatmin edildiklerini belirtmi~ler• 
~ 

dir. 

I 
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S 0 N U Q 

Bu gali~mnnin gikJ.§l noktas1 ozel bankalarin merkezi 

Ve IDE~rk•:>Zkag yr5netim ozellikleri ile bu banka ~Ube yonetici-

lerinin demografik niteliklerinin i~ tatmini ile kar§ilae-

tirm.:ikt:i.. 

Bu g1k1r;i noktas1ndan hareket edilerek yapi lan ara~

tirmada ve uygulamada bazi saptamalar yapma.k olanakl1d1r. 

Demoerafik niteliklerden ya§,egitim ve y1ll1k net Ucret ile 

kar~11a~t1rilan ig tatmini degi~keni ba~J. onemli noktalara 

tf~rnas etmi~tir. iJrnegin ya§ ag1s1ndan i§l tatmini incelendi

einde y~neticilerin JO ya§ ve a~a~1s1ndakiler ile 51 ya~ 

ve yukarisindo.kilcrin btiyUk miktarlarda tatmin .oldugunu 

gosterir §ekilde yanitlar al1nm1§t1r. Egitim bak1n"1ndan ise 

gel'eksinimler t2ker taker kar~1lafi!t1r1ld1g1nda ttim egitim 

E~:::i tim seviyeleri igin maksimum veya maksimuma yakin deger

lerde tt:ttminler saglad1g1 yonUnde bulgular al1nm1i;it1r. 

Ugtincti degi~ken ise y1ll1k 7 milyondan az yonetici 

maasii olmamas1 nedeniyle alinan y1ll1k net Ucret dort ayri 

bi se,c~cride dei'.terlendirilmektedir. Alinan y1ll1k net Ucret 

ilG i§ tatmini kar~1la~tir1ld1g1nda btiytik gogunluk igin 

maksirm.un ve maksimuma yakin degerlerde tatmine:· kare1l;i..k · · 
.. 
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diger degi~kenlerden daha farkli olarak minimum dUzeyde 

(%4 ile %13 arasinda degieen) tatmine rastlanm.J.etir.Bu da 

bize_ bir kisim eube mUdUriinUn maaelar1ndan QOf:t..,,memn.un Ol-i_:.,. 

mad1klar1n1 gosterir.GerQi bankacilik sektorUnUn son yillar

da onem kazanmasi eube mtidUrlarinin maaelarini olumlu yon

de etkilemi.etir. Ancak, bazi olumsuz degieiklikler (ornegiu 

batik ve donuk krediler-tahsili gegikmi~ alacaklarin orani

nin yUksekligi) nedeniyle bankalar extrem olaylar d1e1nda 

maae dtizeyini belli bir ortalamada tutmaga 9al1elltaktad1rlar. 

1980 sonrasi donem bankalari daha fazla degiemeye 

zorlamie olup, i~lem hacmi bakinu.il.4•-•or:t,d>ii;vitk bankanin 

elinde olan sektor, ekonomik degieiklikler ve yabanci ban

kalarin bu pazara girmesi gibi nedenlerle bir haYJ.i etki

lenmietir. Rekabet artmi~, kaliteli ve nitelikli bir reka

bete dogru bir gidie bt!i§lami~tir.Bunlara bagli olarak or

giitlenme,yonetim bigimlerinde onemli degieiklikler o1muetur. 

Ozellikle ki.i9ilk bankalarin mUeteri-f onksiyon ve yerel 

gereksinmeleri dikkate almalari, onlari baearili kilmietir. 

Fonksiyonlarina gore yonetilen, orgUtlenmie bankalar organi

zasyon §emalarini mtieteri ve pazar ihtiyaoiarina gore dtizen

l emeye baelamielardir. Ayrica, huktimet yasa degieik!likleri ve 

ekonomik kararlari, pasara sunulan UrUn, hizmetlere dolay1s1y

la bankac1l1ga katkilar saglam.ietir. Ornegin: Bireysel banka

c1l1k, toptanci bankac1l1g1, yatirim bankac1l1g1 gibi ihti

saslB.§malar geeitlenerek artmi§tir.UrUn ve hizmet yontindan 

ise ttiketici kredisi, leasing,factoring,repo,foreign exchange 
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dealing,swap i~lemleri gibi bir9oklar1 sayilabilir. Bu tilr 

hizmet ve UrUnlerin farkli mU~terilere sunulmasiise gok kar

mB.~1k bir orgUt yapisina ihtiyag duyulmasina neden olmakta

dir. TUm bu sayilan degi~iklikler bankac1l1k kesiminde yeni 

bir yonetim(orgUtlenme) bigiminin habercisi durumundadir. 

i~in yap1ld1g1 yer olan banka ~ubelerine yetkinin gogeril

mes i, rekabeti hizlandirmak istiyen yoneticilerin en onemli 

sorunudur. Bu sorunu daha iyi degerlendirmek i9in 9al1~m.a.nuz

da yonetim(orgiltlenme) ~eki.1 bakimindan ilging sonuglara 

rastlanmi~tir. 

Merkezkag yonetimdeki banka ~ubesi mUdUrlerinin tilm 

gereksinmelerini tatmin etmeJ.eri bak1m1ndan kismi merkez-

cil yonetimdekilere kiyasla gok daha olumlu yondedirler. 

Ozellikle sayg1nl1k gereksinmesinde merkezka9 ~ube mildUrle

rinin %53'UnUn maksimum tatminli oldugu yonUnde bulgular 

al1nnu~t1r. Bir §Ube mUdUrUnUn tecrilbe ve yetenegi yeterli 

ise daha fazla yetki kullanma duirumunda, kendini gosterme 

(ba§arili olma) f1rsat1 dogabilmektedir. Boyleoe kendine 

gilveni artmakta, otoritesini kullanmasi sonucu ba~kalari 

gozilnde daha fazla sozil gegen bir yonetici gorUnUmU kazan

d1g1ndan sayg1nl1g1 da artmaktadir. Bankac1l1k ya§aminda 

birgok olayda bu bilgiyi destekler mahiyettedir. ~ube igin

de astlarina verdigi sozU yapamiyan veya yapanu.yacak durum.

da b1rak1lan bir yoneticinin sayg1nl1g1 bir olgilde tart1~1l1r. 

Ayni §ekilde, kismi merkezcil yonetimde de memurunu terfi 
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ettirmeyi dUeUndUg1nU soyleyen bir ~ube mUdUrU bu ki§iye bir 

Ust yetkiyi alamamasi durumunda veya tayin ettirecegini soy

ledigi bir elemanin bir diger ~ubeye terf i alnu§ bir ~ekilde 

gitmesi durumunda yoneticinin sayg1nl1g1 onemli ol9Ude eroz

yona ugrayacaktir. 

~ube di~inda ise mil§terisine kredi 91kartma vaadi ve

ren ve bu krediyi uzun bir sUre gikartanuyan veya bankanin 

k1smi merkezcil yapisi nedeniyle kisa zamanda ornegin bir 

9ekli akreditif aQtiramiyan §Ube mUdilrUnUn mil~terisi gozUn

de sayg1nl1g1 azalacaktir.Qaliemamizda sayginlik gereksimne

sinin tatmin derecesi ytiksek 91kmas1na ragmen banka yeneti

cileri igin bUyUk ve atmosferi gUzel odalar,~ahsi sekreter, 

mUmkUnse otomobil veya park yeri, yil sonu primi , onemli 

i§ler tanima gibi ozendiricilerle tamamina yakini tatmine 

ula§tirilabilir. 

Ara§tirmamizda, kismi merkezcil yonetimdeki ~ube mildilr

lerinin bedensel ve gUvenlik gereksinmelerini tatmin derecesi 

genelde maksimuma yakin degerlerde yUksek gozilkmesine ragmen 

maksimumda dU~ilk bulunmU§tur.Ayrica minimum boyutlarda %13 'e 

varan az tatmin i~aretd vermektedir. Merkezkag yonetimde mini

mum degerde (bedensel ve gilvenlik gereksinmesi igin) hig bir 

bulguya rastlanmami§tir. Bu bulgular teoriyi dogrular nitelik

tedir. QUnkU merkezka9 yonetimde yetki ve sorumluluk bUyUk ol

gUde §Ube mildUrUniln elindedir.Girdigi risklere paralel olarak 

maddi geliri artmakta,ba§arisini artirmak i9in gerekli ortami 

yaratarak 4iger yonetim ~ekillerindeki yoneticilere gore daha 

fazla tecrUbe kazanmaktadir. Performansini artirmak igin §art-
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lari zorlamasi sonucu o gorevde kalma sUresinin artmasi 

yaninda terfi ederek ie gUvencesi saglamaktir. 

Yine merkezcil yonetimde baglanma (toplumsal) gerek

sinimlerinin tatmin derecesi diger gereksinmelere gore daha 

dU~UktUr.Genel MUdUrlUk §Ube yoneticileri dilzeyinde galiema 

gruplari olu§turarak ve sosyal etkinlikleri artirarak 

(moral gecesi,sportif faaliyetler dilzenleme gibi) yonetici

lerin bu yondeki tatminleI'i yillreel-· tmede etkili ve yard1mc1 

olabilir. Ayrica,banka Ust duzey yetkilileri,~ube mUdilrleri

nin oz ger9ekle§tirme gereksinimlerinin maksimum dUzeyde tat

min edilmesi igin ~ube mUdilrlerinin potansiyellerini agiga 

91karacak 9ali§ma ortamlari yaratabilirler.Onlari daha etkin 

kilmak i9in onemli ve ciddi kurulu§laraa ha~irlanan egitim 

programlarina gonderebilirler. 

Sonu~ olarak, banka genel mUdUrlUkleri ~ubelerin 

esnek bir ortamda,rahat 9al1E,;Jmalar1ni saglamak i9in yeni 

dilzenlemelere gitmelidirler. Bankalarin ama9lar1 ve f}ube

lerin · operasyonel hedeflerinin belirlenmesinde ~ube mUdUr

lilklerinin de uygun gorUf}leri al1nmal1d1r.Tilm yoneticiler 

dilzeyinde ileti§im artirilarak .d~yduklari tatmin yilkseltil

melidir. 

Tepe yoneticilerinin gUnlilk olagan i§lerden s1yr1l

malar1 igin olabildigince yetki go9ermeye 9al1§1lmal1d1r. 

Yanl1zca,merkezka9l1gin deneyimli ve bUyUk sorumluluk 

alabilen §Ube mildUrleri olmadan ne var olabilecegi ne de 

etkili kilinabilecegigozden uzak tutulmamalidir. 
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FORM I-OEMOGRAF1K NtlELtKLER 
----------------------------
Yaln12:c:a banka 1!51.lbe mi.\di..irlerine uygl.1lana1cak bl.t t;::al 1sn1a bit• 
doktore. tezinde kullanlla.c:a.kt1r. Verecr~9iniz do('.)ru yan1tlarla 
deqer 1 i ketk 1lWAr1n1 z l es i rc::pi~meyetc:P.q in i: i c: l n $1 mcJ i uan t~s~f: f.11t•t1 

ntr tlori; bilirilu bll ~al1~1i1cil Uai ilyilJ. sonu1~l~r qi~li t1..1tul.~r:.'ilk 
ve genel bir degerlendirmeye ta.bi olacakt1r•. Asag1da sahs1n1zla 
il9ili sorular yer alma.ktad1r. LUt+en size en uygun yelen 
se~ene9in numa.ra.,1n1 yanda.ki parantezin icine alln12. 

( 

( 

1) YASINIZ 
----------
1. 30 veyca G-\$C\!;) l $1 

2. 31-40 
3. 41-50 
4. :;;) 1 Vt1W© Yl..l~~tiH' l li l 

3) tiel i' 11,llN 1 Z 
-------------
1. t l koln.t l 
2. Ortaokul 
3. Lise 
4. FakCtl tedY. Okl.11 
5. Li sans i.:tstl.i . 

5> ONCEK! GCREV1N1Z 

~.-

2> DO~UM Y~RINlZ 

l • ken t.sc;.~ J 
() '.:.::. ~-. lt'Sa.! 

1. l'li..dhm11 J s l i k 
( ) 2. Hllkuk 

3. fJ1yasal 
·. '"l. l=>letme/lktisa.·t 

5. D1c:ier 

6) ALDIQINIZ YILLIK NE·r UCRFT 

1. H~lGn ;~l1$m~kta olduqum 
bank a 

l.. U't11:i:rn1lyon IL'cJ.11n t<:1'.:lt• 
2. Otuzmilyon- Yir•m1m1lvcm rt .• 

'< ) 2. TUrkiye'de ba$ka banka < 3. Yirmimilyon-Onikimi LvcH1 ·n .. 

( ) 

( ) 

( . ) 
( ) 

( ) 

3. TUrkiv~·d~ besk~ ••kt~~ 

4. Y1.1rt th~i 
4. Orn k j 1rd ivon ... Y«0r.Unn huri n • 
e;.. Y•:irli Milyon TL. 'c;J~n .:,~· 

7) BUGUNE KADARK! 18 GEZ!LER!N1Z <Cevab1n1z hi; deqil~e 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

VE SIKLIQI se~ti9iniz s1kl1k derecesini 
yandaki ilgili parante7~ 

l • 2. ";!" 
•.J. 4 

------ ------ ------ -------
(1-3) <4-?> (8-11) 11 

kl">Z kez kez kezde!n 
+.-1::.l.:; 

Hit; " 
Ti.irkiye'de . . . . . . . . . . . . 
Avrupa>da • • • • • • • • • • • • 
A.B.O. 'de . . . . . . . . . . . . 
Dieer Yerlerde ....... 
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A 
i 

( ) 

( j 

( ) 

( > 
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BJ 1Yt DERECED~ B!LD!G!N!Z 
Y ~iE.IAl\iC I D :t L.LE.R 

1. H1c 
2,. Bit' 
~· 
·-'" l ki 
4 .. tki'den fazla 

(?i) 

9> H!ZME~ SURENIZ Halen cal1smakta 
o!dLt<;tt.tm b.;n~.:a 

.8 
.:. ) l. [11 r v1lda.n a<: 

' ) 211 1-!:'1 v :i. l 
( ) :::; .. ,:i-j5 Vl j 
( ) 4. 16-~'!:1 Vl l 
( 5. r1t.:: 

£.....J vJldan fazlc:i 

" 

1. 6 ~=:1siden a.z 
2u 6-8 kisi 
·:: ·-•tt 8.-10 kisi 

) 4. 1(1-14 kisi 
5. 1il·- l6 kisi 
6. 1s-·22 kisi 
7. 2:2 kiside:n fazla 

no 
Ca.l 1smakt.::1. nl.dL1C!Jum 

· banka dlSln<ia.k1 
l s t er.:: ri..il) e~ :i. 
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FORM 2- MERKEZ:i: ve YER:i:NDEN YONET:i:M 

A9ag1da §ubenizin 9al19malar1 ile ilgili karar vcrme faaliyetleri yer almaktadir. 
Bu kararlari Genel Mildtirlilkteki Usttinilze veya Bolge Mildilrltiqilne sormadan ne ol9Ude 
kcndiniz verebiliyorsunuz. Liltfen parantez i9ine i§aretleyiniz. 

Hie Cok az Kismen Old~9a ~ f azla 

1. $Ube elemanlar1n1n terfisi. 

2. Sube elemanlar1n1n tayini. 

1 

1 

3. Disipline ayk1r1 davran19larda 1 
cezalandirma. 

4. Genel Mildtirlilk diger hizmet birimiyle 
(Emlak,menkuller,muhasebe,personel, 1 
tefti9) dogrudan yaz19ma yapabilmek 
talepte bulurunak. 

5. $ube bilt9esinin saptanmas1{opcrasyoncl 1 
hedefler,masraf hedefleri) 

( ) 6. Sube faaliyet planlar1n1n olu9turulrnas1l 
( } 7. $ube genelini etkilcyebileyecek anl 

{beklerunedik) olaylarin nasil 1 
yonetilebileceginin belirlerunesi. 

8. Kaynak kullandirma faaliyctlerinde 
mil9teriye uygulanilacak komisyon,faiz 1 
masraf vb. miktarinin belirleruncsi. 

( ) 9. Hizrnet faaliyetlerinde rnil9teriye 
uygulanacak komisyon,faiz,masraf vb. 1 
miktar1n1n belirlerunesi 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 



Hi~ ~ok az Kismen Olduk~a !,;ok f azla 
( ) 10.Banka gcnclini ctkileyebilccek 

olagandi~i (beklcnmcdik) konulari 1 2 3 4 5 
c;ozlimlemck ic;in kullanilabilccck 
yollarin belirlenmcsi. 

~1.Piyasa ve rakipler ile rakip 
f aaliyetleri hakkinda ozel rapor 1 2 3 4 5 
dilzenlemek/ara§tirma yapmak. 

12.Bankacilik faaliyetleri ve 9ubc 
c1cmanlar1nin yctcnek 1 2 '3 4 5 
dcgcr lcndi rmcsindc yap1 Lw pe1 f o nn~rns 
degerlendirmesi. 

13.Astlarin ba~arilarina uygun maddi 
mtikaf atlandirilmasi ic;in ara~larin 1 2 3 4 5 
kullanilmasi. 

( ) 14.f.Iil§teri kreditibilitesinin 
de~erlendirilmesi analizi kredi 1 2 3 4 5 

rl 
f aaliyctlerinin sonuc;land1r1lmas1 

\.0 ( ) 15.Mil$teri i$lemlerinin sonuc;land1r1lmas1 l 2 3 4 5 
rl 
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FORM 3- MERKEZi ve YERiNDEN YONETIM 

A~ag1daki sorular1 size en uygun gelen se9enegi parantez i9ine yazarak cevaplay1n1z. 

HiQ Cok az Kismen Oldukca Cok f azla 
%10-%20 %21-%40 %41-%60 %61-%80 %81-%100 

1. ~ubenin uygulad1g1 kararlari 1 
Genel Mildilrlilk ne 6l9ilde dcnetler? 

2. Mli§terilerin dogrudan dogruya 
Genel Mildilrlilge giderek i9lcrini 1 
9ozil.mlemesi ile ne ol9ilde 
kar91la9maktas1n1z ? 

3. Genel Mildilrlli~e gondcrdiijiniz krcdi 
tckliflerinin ne kadar1n1 sizcc makul 1 

·olan bir slirede 91kart1yorsunuz? 
4. $Ube malzemesinin ne kadar1n1 kendi 

olanaklarinizla mahalli olarak temin 1 
edebiliyorsunuz ? 

( ) 5. Uygulamaya yonelik onerilcriniz.i 
Gcnel Mil<lilrlilk nckadar dikkate 1 
almaktad1r ? 

6. Uygulamaya yonelik ele;;tirilcrinizi 
Genel Mildilrlilk nekadar dlkkate 1 
almaktadir ? 

7. Gctirmck istedi~iniz yeniliklcrl 
G8ncl mildilrlilk nckadar dikkatc 1 
almaktad1r ? 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

') .. 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 
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Hi9 ~ok az Kismen Olduk.ga 
%10-%20 %21-%40 %41-%60 %61-%80 

{ ) B. $ubenizde Genel Mtidilrlilk kontrol 
mekanizmalarina oranla oto kontrol 1 
(kendi kendine kontrol) mekanizmalar1 
ne derece hakimdi r ·? 

l 9. Dosyalama,referanslama 
sistematikleriniz Genel Mlidtirlligtin 1 
saptad1g1 standartiara nedcrece 
uymaktadir ? 

10.Evrak (i~lom) kontrol sistcmati~iniz 
Gencl Mlidilrllik standart lar i.na nedcn~cc 1 
,1ymaktadir ? 

11;1~lgml;rin yap1l15 tarz1.~enal 
MUdilrlilk9e belirlenen standartlara 1 
nc ol9tide uymaktadir? 

12.Kurmay depertmanlardan ne ol~tide 
yararlan1yorsunuz ? 

13.Kambiyo i~lernlcrindc Gcncl Mildilrlilk 
arar.1l1g1 olmadan muhabirlcrlc 1 
dugrudan ili§kiyc giriyormusunuz·? 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

Cok f azla 
%81-%100 

5 

5 

5 

5 

5 
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FORM-4 i~ TATMiNi 

AQIKLAMA : A§agidaki sorular i<;in l'den 7 •ye kadar olan 

degerlendirme cetvelinde, say1lardan bir tanesini daire 

i<;:f.ne alin. 

(KU<;ilk say1lar.a~' miktarlar1, bilyilk sayilar ise bilyilk mik

tarlari gostermektedir. 

l.idari pozisyondaki net maa~im 

~imdi ne derece tatminkardir? (min) l 2 3 4 5 ·16 7 (max) 

2.Idari pozisyonumda ald1g1m primler, 

Ucret di~inda saglanan sdsyal 

menfaatler 

§imdi ne derece tat~inkard1r~ (min) 1 2 3 4 5 6 7 (max) 

3.idari pozisyonumdaki i~ gtivencesi 

ve devamlilik 

~imdi ne derece tatminkardir ? (min) 1 2 3 4 5 6 7 (max) 

4.idari pozisyonumdaki digerlerine 

yardim etme olanaklarim 

~imdi ne derece tatminkardir 2 (min) 1 2 3 4 5 6 7 (max) 

5.:tdari pozisyonumdaki .dagerleriyle 

yakin ili§kilen geli~tirebilme 

olanaklarim 

~imdi ne derece tatminkar ? 

6.idari pozisyonum.da olmaktan 

dolay1 duyulabilecek sayg1nl1k 

(min) 1 2 3 4 5 6 7 (max) 

§imdi ne derece tatminkar ? (min) 1 2 3 4 5 6 7 (max) 

7.idari pozisyonum.un banka i9indeki 

prestiji;bankadaki diger ki~i

lerden gordtlgtim saygi (min) 1 2 3 4 5 6 7 (max) 
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8. Idari pozisyonumun banka di~indaki 

prestiji; banka d1~1ndakilerden 

gordUgttm saygi 

§imdi ne derece tatminkardir? (min) l 2 3 4 5 6 7 (max) 

9. idari pozisyonumdaki otorite(yetkil 

dUzeyi 

~imdi ne derece tatminkardir? 

10.Idari pozisyonumdaki bagl.IIlsiz 

dU~unebilme ve hareket edebilme 

olanaklari 

§imdi ne derece tatminkard1r? 

11.idari pozisyonumdaki ama~larin 

kararla~tirJ..l:masina katkida 

bulunabilme olanaklari 

§imdi ne derece tatminkardir? 

12.idari pozisyonumdaki metot ve 

i~lemlerin kararla~tirilmasina 

katkida bulunabilme olanaklari,~ 

~imdi ne derece tatminkardir? 

13.Idari pozisyonumdaki ki~isel 

ilerleme ve geli~me olanaklarl.IIl 

§imdi ne derece tatminkardir? 

14.Idari pozisyonumda elde edilen 

ki~isel doyum;yani kendine has 

kabiliyetleri kullanabilme 

ola.na.gi 

§imdi ne derece tatminkard1r? 

(min) 1 2 3 4 5 6 7 (max) 

~in) 1 2 3 4 5 6·-·7 (max) 

(min) l 2 3 4 5 6 7 (max) 

(min) l 2 3 4 5 6 7 (max) 

(min) l 2 3· .4. 5 6 7 (max) 

(min) 1 2 J 4 5 6 7 (max) 
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15.Idari pozisyonumda elde edilen 

ba~ari 

§imdi ne derece tatminkardir? (min) 1 2 3 4 5 6 7 (max) 
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E K 2 



TABLO 1 A 

30 VEYA ASAGISI 

41-50 

51 VEYA YtJKAf\l 

TABUJ 2 A 

30 VEYP P.SASISI 

5 ! VEY II YUK AF:'. 

TABLO 3 A 

3(! iii:'VA 
·~ .li ASAGI s I 

- -4;: 

• i -5(i '; 

c 1 v::vq Vl!i/f~D r 
,,.} ._tt·.f!i' ) 
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YllS ILE IDARI POZISYONDllKI NET MllASIN rnnm DERECESI 

2 

3 

TOTAL 

O.OOi. O.OOY. 
1 

{; 
v 0 

0.00/. 
4 

o.ooz 100.00Y. 100.00Y. 
9 11 34 

2.941 2.94% 23.53% 11.761 26.477. 32.351 100.00Z 

YAS ILE IDARI POZISYONDA ALJNAN PRIMLEH. UCRET DIWWA SAGLANAN SOSYAL 
MENF~~TLEP!N TATMIN DE~'fCESI 

4 

0 

2 NJ. 
(l 

4 7 TOTAL 

0.00% 0 00% 0 00~ 0.00% 100.00% f 00 oox 
TOTAL 

VAS ILE IDARI P071SYONDAKI IS SUVENCESI VE rEVA;'.LILIK TATMIN DERECESI 
(' " ' • c 6 7 f.. "T .; 

0 0 0 0 (l 0 
t1 00% 0 oo;-: !) OOi: (i ,-,;,1; 0 oo:i: 0 00 ., < (i:·; 0~::1. '.i '.)l.f !. h 

:") ,., C' < (: '- ..., .: ~ 

" 94/. (i 0')% c: tiM$/ Q G""' 1 t. 7 1 J: ~.8 '" ., '')(; d 1 'I f.. OD!~ :..; w.:. .. . L'i .. 
3 (l 2 n • ; 4 " " 

ti (H}/. 2 707~ 5 4 1 'I 0 oo~·. c 8 ; •; ~7 84 •_; L - 241. ._, . ,, 
' ' ._ 

4 (• i• ,., 
r~ i~ 0 v ., ·.; v 

0 001: (; oo~: (; 0~)?. ti (::;)~·~ .. , (;:·.:,· :[ : (::,11; 
'· ... ; '.I \' '·· " .. .)'.) ... 

T~-~ Ai ft "! c; '!7 28 i"",L 

1 {711 ' 
7-;1; " 4Sh 4 ' 

, 
l 

.-, 77'! 36 9'11. ' Q 7L•t . ._1, ;,, . .;. ! ,, 
'" ' ' " ~ ._:._11£ ·-''..: ._;.,_ .. ,, 

TCTA~ 

' 
,., .• ., . ·. .. 'I 

' t. .· ·-' 

~ 

'· r;;·; .-, ... ' l 

37 
1 ;";{• :-i,·:v 
\'\: ·/'· ,. 

' 
, .. ,·, (\c•;•/ 

·.'.·:. 

:7 

(i(; 
\I'•' o:.:·. :, 



TAB LO 4 A 

30 VEY:'! ASA6ISI 

31-40 

41-50 

51 VEYA YUKARI 

TABLO 5 A 

:::e VEY?: ASAGISI 

31-4(i 

41-SO 

C:! VEYA YUKARI .... 

TABLO 6 A 

30 VEYA ASAGISI 

31-40 

41-50 

51 VEYA YUKARI 
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YAS ILE IDARI POZISYONDAKI DI6ERLERINE YARDIM ETME OLANAKLARINDAN ELDE EOILEN TATMIN 
2 3 4 s b 7 TOTAL 

0 0 (l 0 0 
0,00% ~). 00! (l,(H)% o.ooz 0,0(1% 100. 007. 100,00% 

lj 2 6 10 14 34 .. 
5.887. 2.947. 2.947. 17.65! 29.417. t,4 itHI 

. l. a .i.Oii: 100.00i. 
3 0 1 1' 13 19 37 ,, 

2.707. 0.007. 2.707. 8.117. 35.147. 51.35X 100.0!)i. 
4 0 0 0 0 0 1 

0.007. 0.001. 0.001. (J,007. O.OOi. 10(1.l)l)i. 100.007. 
TOTAL 3 1 2 9 23 35 

.,, 
h• 

4.lli. 1. 377. 2.747. 12.337. 31.517. 47.957. 100.007. 

YAS ILE IDl\RI POZISYONDAKI DI6ERLERI ILE YAK IN ILISKILER BEL!STIREBILME 
OU\NAKLllF: I NDAN ELDE EDI LEN Tl\TMIN 

2 3 4 5 6 7 TOTAL i 

(t 0 0 0 0 
011007. O.OOi. 0 ,{j(Ji. 0.00% 0.00!. 100.00/. 100.007. 

.. , 2 3 /). p ii 34 L .... :; .... 
5.88% 2.94% 8.82': 11. 767. 38.24~ 32.35% 100.007. 

' 1 1 2 9 'i< '?7 ..• ,_.., ..,, 
2.707. 2.707. 5.41% 2.707. 24.321. 62.167. 100.00% 

4 0 (I 0 (• .) 0 
0.004 0.007. 0.007. (! ,~101; O.OOi. 100. 007. 100.(l(il. 

TOTAL 3 " t: 5 'l'l 36 7"< L ,J .... l -~' 

4.rn: 2.747. 6.851. U!SI. 30. i ii.7, 49.32Z 1 (H). ~)OX 

VAS ILE IDl\RI POZISYONDA OUlllKTAN DOLAYI DUYULl\BILECEK SAYGINLIKTAN ELDE EDILEN TAHHN 

2 

3 

4 

2 5 t 7 TOTAL 

0 0 0 0 0 
O.OOZ O.OOZ O.OOZ 0.007. O.OOi'. 100.00i'. 100.00/. 

2.707. 
0 

o.ooz 
2 

2.947. 

(I 

0.00% 
1 

4 6 5 17 34 
11a76% 

2 
5.411. 

0 
o.ooz 

6 

17.651. 

8.11% 
0 

0.00!. 
0 
! 

7 
1B.92Z 

O.OO'l 

64 .867. 100.(l(ii. 
1 1 

100.00i'. 100.00Z 
43 7, 

·-' 



TABLO 7 A 

30 VEYA ASASISI 

31-40 

41-50 

51 VEYA YUKARI 

TABLO 8 A 

30 VEYA ASAGISI 

31-40 

4i-50 

51 VEYA YUKARI 

TABLO 9 A 

30 VEYA l\SflGISI 

31-40 

41-5(1 

51 VEYA YUKARi 
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YAS ILE !DAR! POZISY!JNUN BMWA ICINDEKI PRESTI JI VE BANK A 
ICINDEKI KISILERDEN SORULEN SAYSIDl\N ELDE EDILEN TATl'l!N 

1 2 4 5 6 7 

(l 0 0 0 0 
O.OOi. 0:00!. ,, f1(1'! 0.007. (J t (H)h !00.00/. vr··.'V.'i 

i. 8 0 :-:: 
I j,,,.: 

2.94;~ vm 5.BS/. r}";,' C:"'!•J 
L-~' 1t.1.:Jla 26.477. 38.241. 

3 0 (l ") 
I. 3 b 26 

(l.007. 0.007. 5.417. B.117. 16.227. 70.277. 
4 0 (l 0 0 0 

0.007. 0.007. 0.(107. 0.(107. 0.007. 1(!(!. (!(17. 
TOTAL 1 1 4 ii .. 15 41 

1.377. 1.377. 5.487. 15.(177. 20.55l 56.167. 

YAS ILE IDARI POZISYONUN BANKA DISINDAKI PRESTIJI VE 
BANKA DISINDAKILERDEN SORULEN SAYSIDAN ELDE EDILEN TW!IN 

YAS 

" i. 

4 

TOTAL 

ILE 

,, 
L 

3 

4 

TOH\L 

IDARI 

6 7 TOTAL 

2 3 7 21 34 

0 0 5 7 25 37 
0.00'.I. 0.007. 13.51/. lB.927. 67.57% 100.00i. 

0 
0.00% 0.00% (1.(H)% 0.(H)j. 1:)0.00% 1(:(i,00i: 

") .. 8 14 48 73 
2.74X 1 .371 i0.9tX 19.tex 65.75% 100.00x 

POI I SYONDl\KI OTORITE (V,-T\iT' 
. • C.1n.i. / DUZEYINDEN ELDE EDI LEN 

., 3 4 5 t 7 J.. 

(l 0 (l f; 
v !) 

G.00/. o.ooz (~ 1 00% 0,00!. OTOOI 1 (}(!. ~:i~)% 
0 7 14 11 

2.94i. 2 I 94~~ 0.007. 20,59l 4 ! f P~' 
.:. I~ wr1 32.35% 

,, 
(' " 4 13 !B ,, .. /.. 

0.007. r· r~r1:1/ 
• .,l. ~-·'.' 1. 5.417. : o. 811. 35.147. 48.65% 

0 0 0 0 (I 

0.004 0.007. O.OOi. 0.001. 0 (l(i'i 100.007. 
1 " 11 ')'7 31 L l1 J..i 

1. 377. 1. 37i. 2.747. 15. 071. 36.99'/. 42' 47i: 

TOTAL 

100.00i. 
.,, . 
.. Yt 

100. 007. 
37 

100.007. 
1 

100.007. 
73 

100.007. 

TliHIIN 

TQ7AL 

!(lQ,(i(lf. 

34 
100.00% 

~-
.jJ 

1(JO.00'.~ 

100.007. 
73 

100.(H)/. 



TABUl 10A 

30 VEYA ASAGISi 

31-40 

41-50 

51 VEYI\ YUK ARI 

TABLD 11 A 

30 VEYA ASAGISI 

3H(i 

41-50 

51 VEYA YUKARI 

TABLO 12 A 

30 VEYA ASAGISI 

31-40 

41-50 

<:'• U~\ '' YUKAf!l .;; ¥-.iti 
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YAS ILE IDARI PUZISYUNDAKI Bl\GIMSII DUSUNEBILME VE HAREKET EDEBIUIE 
OLl\Nl\KLARINDAN ELDE EDILEN TATMIN 

< ~ c: 6 7 TOTAL ·~I• -
(• (\ 0 0 ., 

" 
0.007. 0.00/. (l, (H)/. (l.007. 100.007. 100.001. 

2 1 i1 5 14 14 34 v 

2.941. 0.007. 14.711. 41.187. 41.187. 1(10.007. 
3 0 

., 
7 11 17 37 i. 

0.007. 5.41% 18. 927. 29.737. 45.957. 1 (l(l, (107. 
4 0 (1 0 0 1 

(l,(l(li. 0.007. O.OOi: 0.007. 100.007. 100.007. 
TOTAL " •:; 25 

..,., 
73 i. lL ~0 

i ..,..,., 
.i I .)f /1 2.74h 16.447. 34.257. 45.21% i::io. ooz 

YAS ILE !DAR! POZISYONDAKI l\MACLl\P.!N KARl\RLl\STIRILMl\SINA Kl\TKIDA 
P.ULUNMA OLANAKLAR INilAN ELDE EDI Lt); TATMIN 

2 3 4 c: 6 7 TOTAL '"' 

(l (l (i (l 0 
(l,(l(!J. 0.00!. O:OOi! 0.007. (l,(H}7. 10!),001. 100.007. 

2 • " 4 7 10 10 34 4 /.. 

2.941. 5r 88/~ 11I76!! 20.597. 29.41Z 29.41l 100. (l(l/. 
3 r, 0 2 4 "' 16 37 i.) hi 

0, (H)% 0.00% 5.417. 10.817. 40.547. 43.247. 100.007. 
4 (• .) 0 t; 

..... (l (I 

0.(H)! Ci.GO/. 0.007. 0.007. o.oor. 1(H).00X 100.007. 
TOTAL ., 

6 1 ! "" 2B 73 ;.. ..:.,,J 

1.377. l"l -i:;ta; p '1Z!" 15.0lk 34.25% 38.367. !00.0(li! J..!'tl. ~.;..;../, 

YAS ILE IDARI PDZISYONDAKI fiETDT VE ISLEilLERIN KARARLASHHlLMl\SINA KAH'.IDA 
P.ULUNABIU1E QLANAKLl\RINDAN ELDE EDILEN TATMIN 

') 4 6 f TOTAL .. 
0 () 0 

o.oor. O&Go:~ :) .OOi: 100.00% 1 (H) .00% 
2 1 3 6 ':•'} 

i...i.. 34 
vm. B.B2f: Z3.53% 64. 717. 11)(1,(l(l/, 

< (l 
., 

9 26 37 ,, i. 

0.(10/. 5.rn: 2~ 
..,.,.; 70.27'1. 100.(H)/. " ·~' i.. :'. 

r. () 
,., 

i~ '.! \j 

0.007. O.OOh (i: ~)~~j~ 100.00/. 1 Of). (H)i. 

TOTAL " 17 5(! 73 .! 

; 11'1 ..... ..,,,. 6.857. 23.297. 68.497. 100.007. 



TABLO 13 A 

30 VEYI\ 1\51\GISI 

31-4i) 

41-Sil 

r:;1 VEYA YUKllRI 1.i.i. 

TABLD 14 A 

30 VEYA ASAG!Sl 

31-40 

41-50 

51 VEYA YUKARI 

Tl\B:..O 15 A 

n;, ~ 6 Vi'. 

I r,-., 
Li:t 

FAKULTE 

LI SANS USTU 
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VAS ILE IDARI POZ ISYONDl\KI KISISEL ILERLEl'!E VE SELISME OU\NAKLAR I NDAN ELDE 
E!HLEN TIHMIN 

2 4 ~! 6 7 TGTA~ 

0 0 0 0 0 1 
0.007. 0.007. 0.(l(lf. 0.0(17. (l.O(li. 100.007. 1(10.007. 

~· 0 2 " " 20 34 L L 7 

0.00'/. 5.887. 5.88'/. 2.947. 26.47% 58.827. 100.007. 
3 (l 9 25 37 

2.70'/. 0.007. 2.70'/. 2.70'/. 24.32'/. 67.57'/. 100.007. 
4 0 (I 0 0 (I 1 1 

0 a (H)% 1\ i\1VI 
:.':i"..'\.'i1 !) II!)(;~( (),i)Oi. (i I (}(1}, ion. c1t1h 100.(l\ll 

TOTAL " 7 2 1B 47 73 i. .j 

i ~37% 2.747. 4 ~ 1 i !. 2.747. 24.66% 64.381. 100.001. 

Yl\S ILE IDARI POZISYOf.iDI\ ELDE EDILEN KISISEL iJDYU!'!. Yl\NI KENDINE HAS Kl\BILIYETLERI KULLl\NABILME 
OLANABINDAN ELDE EDILEN TATMiN 

2 

TOTAL 

2 

Q 

0.00!. 
1 

2.941. 
1 

2. 70''/. 
0 

o.on 

3 

!) 

0.001. 

0.007. 
(l 

OaOOi~ 

O.OOh 

0 
0, (H)% 

7 T!JTliL 

0.00% 0,00Z lOOaOOX 100~001 

4 26 34 
~ 941 11.76'/. 76.471 100.00Z 

·'"'., :r:•i 
J..tf\!tt 

!) 

0.00!. 
2 

6 29 37 
1t.22X 7B.3BX 100.00X 

0.00'/. 100.004 
1i) 57 

100.00Z 
73 

2.74'/. 1.37Z 1.37% 2.747. 13.701. 78.087. 100.007. 

EGITIM ILE iDARI POZISYONDAKI NET MAl\SIN TliTMIN DERECESI KAF:SIUiSTIRMASI 

2 3 f.. 5 6 7 TOTAL 

" :) r· (} , .. " 7 
t.. '." .. ~· 

0~00% (i ~ oox ,-. GO% ....,..., ""!71f (i $ t})~~ 66 L ""!"i 100.00i. .· .:,:.:,:,.:,:._:;fe ~I h 

3 0 " 4 ~ (1 19 ~ l'.' 

c: n;u 
...,i,£.ol. o.oox 1G.53t 10~ 53% 21 .05% 52.637. 100.007. 

4 !.:::: 5 10 ~.t. 

LV 49 
2.04!. 2.047. 24' 49:~ 1 t: l'"\1\1Ji' 20.411. 40~S2Z i CH): oo;: ,£')!, 

c: (! 0 0 t; 2 (; 2 
;).00% 0.(l(ih (\ tt(1&;· f: (1t~·j !00,(H)j. O.OOi. 100.007. v •\t'.'h ... , ... ._,, .. 

TOTAL " i4 s 16 7"\ 73 L ·ci. 

'1.74'1. 1 .37i. 19 181. i(i.%'/. 21 ,921. 43.84! ll}l),(l(l'/. ' 
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TAB LO 16 A E6ITIM ILE IDl\RI POZISYONDI\ l\LINl\N PRIMLER, UCRET DISINDI\ Sl\GLl\Nl\N SOSYl\L 
MENFl\l\TLERIN TATMIN DERECESI 

< 4 5 6 7 TOTAL ,. 

ORTA .-. (! 0 (! ":: 3 L ., 
0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 66.6/% i00.00~ 

LISE .., 
0 " iC: 19 ,, i. . .., 

5.26% O.OOi. 5.267. 10.537. 78.957. 100.1)07. 
Fl\KULTE 4 2 < a 35 49 " 

4.087. 2.04i. 6.12i. 16.:m 71.43X 100.007. 
USl\NS USTU C' 0 0 0 0 'l 2 .J i.. 

0.007. 0.007. 0.007. 0.007. 100. 00% 100.007. 
TOil\L < 

" 1 4 11 54 73 
4.11i. 1. 371. 5.487. 15.077. 73.97% 100.007. 

Tl\BLO 17 A EGITIM ILE IDl\RI POZ!SYONDAKI rs GUVENCESI VE DEVAl'iLIL!K rnrnrn DrnECESI 

(! ') 3 4 5 L 7 TOTAL i.. " 

ORTA 2 
,., (l 0 0 t) 2 ' v " 

0.00/. 0.00% 0.00! 0.007. 33.33k 0.00/. 66.677. 100. ~;Ot, 
LISE ' 0 0 {j 7 19 o.J I 

0.004 ~ '""L'I 
"-'•LWh 

C:: l)Llf 
-·•i..l.J/I 0.00% C" ""'J..'i 

J.i...~f: 47.37'/. 36.84'/. 100.00i: 
FAKULTE 4 0 0 .• i 

7 
.) 7 17 19 49 

0.(H)i, 0.007. f i-'111 
b .. !i.ia 6.121. 14.29!. 34.69% 38.78% 100.007. 

USM\S USTU i:: 0 0 0 fl (' o.J v i. 

50.0(li. 0.007. 0.(l(li. 0.00% O.OOk 50.00% 0.00% 100.00% 
TOTAL 4 3 9 .1";'7 

LI 2t 73 
1.37% 1.37I 5.48% 4.117. 12.337. 36.994 38.36! 100.007. 

TABLO 18 A EG!TIM ILE !DARI PDZISYONDAKI DIGERLH:HJE YARDIM ETME OLANAKLARINDAN ELDE ED!LEN TliTMIN 

2 
.., 

4 c: 6 7 TOTAL .;,,1 

" 

ORTA 2 0 (l (l (l 'l < ,_ ._1 

o.ooz 0.(J(ll 0,00!. fl r1(1Y 
... ~ \,: ... :& 

'71' -z-:;·1 
._~ -.J • .,_l ._, i• 66.677. 100.(H)% 

LISE ' 0 " 4 1 ! 10 
•.J 1. 

5.26% o.ooz 5.261. 10,531. 21 .. (:~J: :;7,891. iOO. (;OJ. 
FAKULTE 4 ~. 7 17 

,,. 
49 i. i. i 

4.()8!. 2.(147. 2. (14/, 14.297. 34.69/, 42.861. 100.00% 
LI SANS USTU c: ,., 

0 0 (l 1 ') 

" " o.ooz OiOOX O.OGI 0.00% 50 a{)(~% SC,00% !00.00i: 
TOTAL ( 'l 9 ·")'"{ 71:'. •-:: •.J i..· .. ' ... 1...: 

4I11 i. 1.37~ 2.74% !2.337. 31.51!~ 47 .95% 100. (i(1/. 
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TAB LO 19 A EBITIM !LE !DARI POZ ISYONDAKI DIGERLEF:I Ii i: l..~ YAKIN !LISK!LEF: GELISHREBILME 
OLANAKLARINDAN ELDE EDI LEN TATMIN 

'i 3 4 C" 6 7 TOTAL ,_ ,J 

ORTli 2 0 0 0 0 0 3 3 
0.00% o. ocrl (J 'f)(Jj~ 0 t 00~': 0:00% 100.00% 100.00;; 

LISE 
., 

0 
,., 

5 1 () ,.; 
·-' £. .1 

5.267. 0.00% 10 .. 53k 5.26! 26.32'.l 52.63/. 1(H), 00% 
FAKULTE 4 ') ,_ 2 3 4 17 21 49 

4.0B% 4.087. 6.127. 8.167. 34.697. 42.867. !(H),{)(li. 

LI SANS USTU 5 !} (l 0 0 0 2 
,., 
.I. 

(l.(H)% 0.007. 0.007. o.oox 0.007. 100.(l(li: 100.007. 
TOTAL 3 2 5 C" 22 36 7~ 

,J ! .) 

4.117. 2.74% 6.857. 6.857. 30.14i! 49.327. 100.007. 

H\BLO 20 A EGIT!M ILE IDAR! POZISVONDA OLMAKTAN DOLAV1 DUYULABILECEK SAYGINL!KTAN ELDE EDILEN TATMIN 

2 4 s 6 7 TOTAL 

OHTA ') fl (! I) 0 (1 ,. 
i.. ~.! ·~ 

o.ooz O.OOi. O.!JO/. ~). OGi: 0 ,(H)k 100,00% 100.007. 
USE 7 0 2 c; 1 (l i9 ·.J " 

5.267. 0.00% 5.267. 1{;,53! 26.32% 52.63% !0(1.(jt)i. 
FAKULTE 4 5 ? 6 29 49 

2.04% 2.041. i0.20% 14. 29i~ 12. 24): 59.187. 1 (H), (H)% 

LISAN:3 USTU 5 (l 0 ;i (! 2 v 

0,(H)i. ('.007. 0.007. 0.00'.( 50.Q(l'!, 50,007. 100~(H)% 

TOTAL . ., 
9 1'; 43 73 ;;. c .,_ 

2.747. 1 '!7 11i B.22l 12.33% 16.44! 58.90/. 100.00!. .l.s-..'ifs 

THSLD 21 A EGIT!~ I~E !VARI POZISYONUN BANK~ IC!NDEKI PRESTIJI VE PAN~A 
IWlDEKI KISILERDEN BORULEN SAYGIDAN ELDE ED!LE~J TAHHN 

2 4 5 6 7 TOTAL 

ORTA 2 (l 0 (l (l 0 < 3 >' 

o.ooz 0.00% (j, (H)/, o. oo~: (i,(!r.)J. 1(!'.).00~~ !0fi:(H)% 

LISE 3 0 (l 
.., !O 19 I 

(l.!)01. !),!)!)/. :;,26'1 r ~L·i 
J.-'t.;Ja 36.847. C'•j I '?'f 

~i. .t .. J;. 100.00Z 
FAKULTE 4 1 1 10 7 27 49 " 

2.047. 2.041. 6.127. 20.417. 14.297. 55.10X 100. (!Of. 
LI SANS USTU 5 fl 0 0 (? r, 

.I. 

(1,(H)/. 0 '0(1~': '.:;. e ~:~:,; (!, (H)h so. oo:~ 50.001: 100.00Z 
TOTAL 1 4 11 15 4! '1":' 

'" 
1.377. !. 371. 5.48!. 15.077. 20,55% C' I ; L•/ 

.JO • .a.wf1 100' (i(i~~ 



H\BLO 22 A 

ORTA 

LISE 

FAKULTE 

LISANS USTU 

TABLG 23 A 

ORTA 

LISE 

FAKULTE 

LI SANS USTU 

TABLO 24 A 

ORTA 

USE 

FAKULTE 

LISl\t~S !iC:'Ti! 
:,.,,_:tL; 
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EGITII'! ILE IDARI POZISVONUN BANKA DISINDAKI PRESTIJI VE BANKA 
DISINDAKILERDEN BORULEN SAVBIDAN SABLANAN TATMIN 

7 
" 4 5 6 7 TOTAL 

2 0 0 0 0 ""( 3 " 
0.007. 0.007. 0.007. 0.007. t 09 .om: 100.00i. 

3 0 0 3 4 12 19 
0.007. 0.007. 15.797. 21.057. 63.167. 100.007. 

4 ") 1 5 10 ""(I 49 ,_ vl 

4.087. VJ47. 10.2(17. 20.41/. 63.271. 100.00% 
t:: (l 0 0 0 2 2 ,_, 

0.007. 0.007. 0.007. O.OOi. 100.007. 100.007. 
TOTAL " 8 14 48 77 I. .'·~I 

2.74!. 1.37% 10.96/. 19. lei. JC' -;-C's: 
C.J I J .J!z. 100.00/. 

EBiTIM !LE IDHRI PGZISYONDAKI OTORITE (YETKii DUZEYINDEN ELDE EDILEN TP.TMIN 

2 3 4 5 6 
.., 

TOTAL I 

") 0 0 0 n "• 7 ,_ 
" 

;_ ..) 

0.007. 0.Q(li. 0.007. 0.00! 33.331 66. 677. 100.007. 
""( !) 0 2 B 8 19 

0.00% 0. (H)! 10.53i: C' ~I·':; 

.J:.LOi. 42.11/. 4"l j j'I 
i.. • ... 11. 100 lloc~% 

4 0 10 17 20 49 
'.? .047. 2.047. 0. Qi)/. 20,41/. 34.69k 40.1m !0(1,(l(lf. 

5 0 0 r, i' 2 v .. : 
0.007. o,ooz 0.00/, Q,O(tj: 50.(l(l/, 5(1.001: !00.00/. 

TOTAL 1 " 
,, 

27 .. 73 L ll ,,1 

i .37'1. 1.377. 2.747. 15.077. 36.997. 42.rn: 1 CH), oc~x 

EBITH1 ILE IDARI PDZISYONDAKI BABIMS!Z DUSUNEBILME VE HARffET EDEBILi'lE 
OLANAKLARINDAN ELDE EDILEN TATMIN 

7 
,) 4 5 6 7 TOTAL 

r; (i {I 0 2 3 L 

o.oox (l,(i(li, 33.337. 0:00% 66.67'!, 100,00h 
""( 0 4 I a i9 •J 0 

0.00'.4 5.26% 21.057. l;l t::O'I 
R.i. ·~i../a 42.11% 1 c10; :·:;o~~ 

4 7 18 
,.,,, 
Li. 49 

2.047. 2.04!. 14.297. 
.,,, .,...,!/ 44,907. 100 i oo:: .iCt :'·-'i3. 

c; 0 (l (! 2 ." 
(i,00% 0,(i:):~ 0.00! 5C.OOX 50.0Ck 100,007, 

TOTAL " L 12 ·~C 
i..J 33 73 

1.37'.4 2.747. 16.447. 34.25i; 4c; '11 '' 
t.t •i...t.. h 100.004 



·Tl\BL!l 25 A 

ORTA 

LISE 

FAKULTE 

LISl\NS USTU 

ORTA 

LISE 

FAKULTE 

LISANS USTU 

TABLD 2 7 A 

ORTA 

LISE 

FAKULTE 

LI SANS USTU 
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ESITil'I ILE IDARI POZISYONDllKI l\HACLARIN KARl\RLl\STIRILHASINI\ KATKIDA 
BULUNMA OLl\NAKLAR!NDAN ELDE EDILEN Tl\THIN 

2 < 4 t: 6 7 TOTAL ·J .J 

'1 0 0 0 0 2 3 i.. 

0.00/. 0.007. 0.00% 0.007. 33.33? 'L L "'Pl 
Ou1Wi :1 100,(H)/. 

3 (l 0 1 2 9 "I 19 , 
0.00% {l,(10% 5.26% 10.537. 47.377. 36.847. 100.00i. 

4 1 2 t: 9 14 1B 49 oJ 

2.047. 4.08% 10.207. 1B .377. 28.577. 36.73X 100.007. 
5 0 (! (! (! 2 

O.(l(!i. (!,tM. 0.00% 0.007. 50.00i. 50.007. l(l(l,QOi. 
TOTAL 2 6 11 'ii:; 28 73 ,_,, 

1. 37'!. 2.74! Q ')'J'f 
.::.t-J..Ja 15.077. 34.25% 38.367. 1 (lQ .(H)i. 

ESITIM ILE I!W.f;'. PCZlSYQNDAKI !'1ETQT VE ISW1LERIN KARARLASTIRIUiASINI\ 
KATKIDA BUUJNl\B!UlE OLANAKLARINDAN ELDE ElHLEN TATMIN 

" i. 

3 

5 

2 iJ 7 TOTAL 

(l 2 < ·-· 
0.(l(Jf. O.OOi. 33.337. 66.67!. 100.007. 

0 B 10 19 
0.00% S.2t% 42.111 52.63Z 100.001 

4 8 36 4'1 
2.04% 8.16X 16.33% 73.47% 100.00X 

0 (I ') 
I.. 2 

0.00% l).007. 0.007. i00.007. 1(1(!.(l(li. 

TOTAL 5 17 50 73 
1.37Z 6.B5Z 23.29Z 68.497. 100.00Z 

EGITit" ILE IDAPI POZISYDNDA":I KIS!SEL !LERLPiE VE GEL!SME OLANM'.LARINDllN ELDE 
EDfLEN TATf'i:N 

2 4 5 6 7 TOTAL 

.., 
t. 

,, 
'·· 0 0 (J (i 3 3 

0 r1t>:'i :).001. G. 0(!% o.oox e :)(1:~ !(J(: .00% 1(H).00% ·-.;vi7. 

"I t; 
•.I 

•; 
I.. 5 1 ,, 

"'·) 19 
5.26% o.oo:. .:; ?h'l 

\.t•.w..;h 10.53i. 26.32% 52. 637~ 100.00X 
4 0 2 ·-: (! n 32 49 i. 

0. (H)j~ 4,t}Sf. Ii r,n•; 
-;,'JC:ii< 0.007. 26.53% j.,C. ~i·i 

iJwtV.i.h 10:).00h 
cc ,., !) 0 0 0 ·i " " .... I.. i. 

tl (?i>'l 0 ,OD!: t~ .(<ii: 0. (;OJ. O.O(li: ' o:~. (qYt.f 100,(H)ia '-' iV\·h .. ··.·Vh 

TOTAL 2 3 2 18 47 73 
1 .377. 2.74% 4. 11Z 2.74!. 24 .66% 64.387. 100.00i: 
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' 
Tl.\BlO -28 A EGIWI ILE IDARI POZISYONDA ElDE EDILEN KISISEL DOYUN. YANI KEND!NE HAS KABIUYETLERI KULLANIHHU!E 

GLANASINDAN ELDE EDILEN TATMIN 
2 ;:, 4 i:; b 7 TOTAL " 

OHA 2 0 0 0 0 0 '3 3' 
00-607. 0.007. 0.001. o,oor. 00,{l)J. ~tOO;r. 100.007. 

LISE 'l' 
I . 

0 (l 1 fl. ~ 1gj ~· 1i. 
s,26!. 0.00:1. 0.007. s,267. 21;,001. 6B:ttml7. · 100. 007. 

Fl\KULTE 4 • 1 1 1i ~ ~ ag 
2)f.Jlf7. lpGI. ~().£;/. ~()'.(17. 1!2'12147. 7!i5fl7. 100.00% 

USANS USTU 5 0 (I 0 0 G !2 fl 
o.oox 0.007. 0.007. 0.007. OfJJk «>qa> 100.00Z 

TOTAL 2 1 2 10 57 7"1 
i ·~· 

2.74!. 1.37Z 1. 371: 2.74!. 13.70!. 78.0BZ 100.007. 

TABLD 29 A ALINA.N YILLIK NET UCHET ILE !DARI PDZISYUNDAKI NET Ml\f\SIN TATMIN DERECE3l 

., 3 4 5 L 7 TOTAL i.. w 

~(\ !':. TL'DEN FAZ LA 'l 0 2 2 6 4 16 ._,.,_, ,_ 

12.501. o.c1ox !2.50! 1? ~{1~1 '' .507. 25.007. 100.COk .i..s..awvh ·~•I 

30-20 M. TL 'l 0 0 ' 3 ' 6 1c; 
L ·~; •'-' 

0. (}Qj~ 0100% 20: (H)% 20.00% 20.itJOZ 40. 1)0/: 10(1, r)(li. 
20-12 Ii TL 3 (! 7 2 6 17 29 1,. 

··~ 
0.00% 3.45k 24. !47. 6.907. 20.691. 44.837. i00.007. 

12-7 i'i. Tl 4 0 i: ,.. 
9 13 r;_ v i. 

0.00% 0.007. 15.387. 7.69% 7 .69% 69.237. l(l(l,0(!!. ; 

TOTAL 2 14 B 16 32 73 
2.74% 1.37Z 1 q. !Bi. 10.96! 21. 92j; 43.84! 100.00Z 

TAE.O 30' A AUNAN YILLIK NET UCRET ILE IDARI POZISYONOA lk1NP.N r·~::~Lrn. UCRET DlSINDA SASLANAt~ SOSYAL 
i'i£NFMTLERIN TAH!IN DERECESI 

' 4 i:; b 7 TOTAL .., ,; 

30 M. Tl'DEN Fl\ZLA 2 (1 'l 11 If.. 
" J.. 1v 

ii') c:t~·J i '!C.Sf ,-, b:·:•t 12.507. 68.751. 100, OOi: J.i..•~''..·h: U1.&:..J:a .. _;,\.';_;J. 

.)0-20 ft n 2 (• 

" 0 2 5 8 15 
0.00/. 0.00! 13.337. '' <<'I ..,1..,: •• _1 • .;;. 

C:"f "Z"r'! 
...i .. • .... • ... •f• 100.00i: 

:")(1_ ~., it.TL 3 (l 2 4 22 29 i-V 1L 

3.45! 0.00!. 6.9(!'.4 13.79h 75.867. 100.001. 
!2-7 !'!. E. 4 (; 0 (I 1i Ii 13 '·' ,, .I.•-' 

G.CCJ. O.OOi. 0.(l(li: 0, (H)f: i(i(!, Q(l/. 100. (JQj; 

TOTAL ' 4 !l 54 73 4 ... 

4. 11% 1.37Z 5.48!. 15.07i. 73.971. 100.00! 
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TABLO 31 A ALINAN YILLIK NET UCRET ILE !DARI PGZISYONDAKI IS GUVENCESI VE DEVAMLILIK 

3(! It Tl 'DEN FIHLA 

30-20 !'I.TL 

20-12 M.TL 

12-7 ti.TL 

Tl\BLD 32 A 

30 M. TL'DEN FAZLA 

30-20 M.TL 

20-12 ti.TL 

12-7 M.TL 

TBBLO 33 A 

7,-~ M. TL'DEN FAZ LA •,)\.' 

3(i-20 .., r; 
1;. "-

20-12 M.TL 

1"-7 ,L ' M.TL 

2 

3 

4 

TOTAL 

0 

(f 

Cl. 001. 

6.67% 
0 

0.0(!% 
(l 

t).00% 
1 

1. 377. 

2 

1-. rte•; 
'.Jai.i,,lf.. 

(l 

(l.00% 
0 

o .iM 
0 

0.00% 

1.377. 

2 

0.00% 
2 

6.907. 
0 

0.00% 
4 

5.481: 

4 

0 
0.00% 

3 
1o.34i: 

I) 

o.ooz 
3 

4.1 tX 

5 7 TOTAL 

7 16 
6.25% 'ti ry;::::i_,· 

·-'•I .i..: ... ifl 

3 ·e 3 15 
20.00% 53.33% 20.00Z 100.00% 

s 10 9 29 
17.24% 34.48% 31.03% 100.00% 

0 4 9 13 
(l ,(H)% 30. 7/'f. b9.23Z 100.00% 

9 27 28 73 
12.33Z 36.99% 38.36% 100.00% 

ALINAN YILLIK NET UCRET iLE IDARI POZISYONDAKI DIGERLERINE YARDIM ETME 
OLANAKLl\RINDAN ELDE EDILEN Tl\TMIN 

r, 
L 

3 

r, 
L 3 4 5 

0 

7 TOTAL 

7 7 
1Z.50t 0.00! O.OOZ 0.00% 43.75Z 43.75X 100.00h 

0 0 0 2 7 6 15 
0.00% 0.00% 0.001. 13.33% 46.67% 40.00% 100.00% 

1 2 7 7 11 29 
3.45X 3.451 6.90% 24.14% 24.!4% 37.93% 100.00Z 

4.11% 1.37% 2.747. 12.33% 31.51Z 47.95% 100.00% 

ALINAN YILLIK NET UCRET iLE IDl\RI f'DlISYONDliKI DIGERLER! ILE Y4KIN !LISKJLER 
6ELISTIREBILME OLANAKLARINDAN ELDE EDILEN TATMlN 

2 3 4 5 6 7 rnrnL 

r, r, 2 8 16 i. i. 

12~5~)% h r'j'=.'i L .,C:*'/ i 'j c;t\~i i2,50i: 50. o~:'.:,: 1(t0,0Gl .... , .. -.;; .. "-.JaL~'/a ~ .... a ....... ,. 

.... {) 0 L p:: i. " ~ ..... 

t) • (H)!. L 1-. 1 'i 
"'"'" 6iS7% o.ooz 40.00Z 46.677. 1 :):) r<)O:·: 

3 (i 3 r, 12 11 29 i. 

3.457. 0.007. l0.347. 6.9(17. 41. 387. 37.934 i(l(l ,(l(lf. 

4 0 0 r) 1 2 10 13 
0 ~ O(i/. (l,(i(Jf. o.oo:~ 7 IQ'i 

aO!/, 15.3Bh 7 6. 921. ! (;(; • (H)/. 

TOTAL 3 2 5 5 22 36 73 
4,111; 2. 74'/. 6.85Z 6.85!. 30 .14% 49.327. 100.00X 



TABLO 34 A 

30 11. TL'DEN FAZL!i 

30-20 M.TL 

20-12 M.TL 

12-7 t'l.TL 

TABLQ 35 A 

30 M. TL'DEN FAZLA 

20-12 ~ .. ~ 

TABLG 3~ A 
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ALINl\N YiLLIK NET UCRET ILE IDl\RI POZISYONDA OU1AKTl\N DOLi\ YI DUYULl\BILECEK 
SAY6INLIKTAN ELDE EDI LEN TATiHN 

" 4 "· 6 7 TOTAL L ~ 

" 2 'j B lb L ,_ 
L rrc•/ 
Ui.L.~n 6,25X 12.50% 12.507. 12.507. 50.007. 100.007. 

'j 0 0 2 1 11 15 L 

0.00'.I. 0.007. 13.331 6.67'1. 6.67'/. 73.33% 100.007. 
.., 

1 r' 'j 6 6 14 29 .) ., ,_ 

3.457. 0.007. 6.907. 20.697. 20.697. 48.287. 100.00X 
4 (l 0 (I 

1.• 0 3 10 13 
o.oo: C.007. 0:00!. 0,!)(1% 23.0Bt: IL Q'j~ 100.00% l\.:1 ;;..;. 

TOTAL r, 
L 6 9 12 43 73 

2i74% 1. 37i: 0 "'VJ 1i Fl 'r7'l ib.447. 58.907. 100.007. \..'1L.i...h .l..i..aw'-...*h 

ALINAN YILUK NET UCRET ILE IDAR! PGZISYQNUN BANKA ICINDEKI PREST!JI VE BANKA 
ICINDEKI KISiLERDEN GORuLEN SAYGIDM; ELBE EDILEN TATM!N 

2 

3 

TOTAL 

6.25% 
0 

0.007. 
r· v 

5 7 TOTAL 

2 7 16 
0.00% 31.251. 12.507. 43.75/. 100.007. 

i '"? 1'":'.''! j._1,._ • ._.h 

0 
o. 00/. 

4 
o.ooz o.ooz 6.90% 13.79% 31,03% 45.28% 100,00l 

,., 
v 

0.001. 

f "':f"'1'f 
i I ._:.J /1 

2 
15.387. 

4 11 15 4 ! f:;, 

l.377. 5.48i. :5.07!. 20.557. 56.167. !00.0(li. 

AUN~N YILLlK NET UCRET ILE :rAR! PO?!SYGt4UN BANKA DISINDAKI PREST!JI VE 
14Hff'Ai'TLERIN rnnm DEEECES! 

3 4 5 6 7 TCTAL 

7(• r:. TL'DEN FAZU\ !) 2 3 !O 16 -.·v 

6.25% 0.00/. 12.507. !B.757. 62.50! 100.007. 
~.0-20 !UL ,, 

I) (l 7 2 F' 15 L " v 

0.007. 0.00!. 20~fJO% i 1 1'1''f 
.i. ._: • ·-'·-'/1 66.67'.< 1 GO. rJtJ% 

.-,,·. i•'"i ii T~ 3 7 19 'JC i..~)- ~ i. ,,, L; 

3.45h 7 i!t:'~ 
.;.i,'-:-"1ft 3.45/. 24.147. LC ~')'I 

;_;..;,...: .... /; i(H).0(;% 

12-7 f>l.TL 4 (l 0 'j 2 9 i1' 
L .... _i 

O.OOi: (l.007. ·iC: -::o•; .;.1..1.-..:u;" i5.38!. 69.23!. 100.00! 
TOTAL 2 a 14 !f 73 

2.747. i.m: 10.967. 19 .187. 65.757. 10(1. (l(lf. 



'TAB.LO 37 A 

3:) M. TL'DEN FAZLA 

30-20 Ii. Tl 

20-i2 ii.Tl 

12-7 M.TL 

TABLO 3S A 

3;) M. TL.'DEN FAZLA 

30-20 \! TL i:s 

..... _.·~ i :--t M TL J..:)-'i.L .i .. 

!'' .., L-! fl.TL 

TABLG 39 A 

30 M. TL'DEN FAZ LA 

3G-20 M.TL 

20-12 M.TL 

1~-7 ~.TL 
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AU NAN YILLIK NET UCRET ILE IDARI POZISYONDAKI OTORITE <YETKIJ DUZEYINDEN ELDE EDILEN TATMIN 

2 3 4 5 6 7 TOTAL 

0 ;"; 6 8 i6 ·._, 

6.25'.{ 0.00% 0.00% 6.257. 37.50! 50.007. 100.00% 
2 (l (l 0 4 b 5 15 

0.007. 0.007. 0.007. 26.677. 40.0(lf. 33.33l 100.007. 
3 (i 1 4 11 ;ry 29 ..... 

0.007. 3.457. 3.457. 13.79' 37.937. 41.387. 100.007. 
4 (l (l 2 4 b 13 

0.007. (I. (1(17. 7.69? 15.387. 3!),777. 46.15!. 1(1(1,(l(li:: 

TOTAL 1 1 2 11 27 1'i 73 ,,, 

1 &37% 1.377. 2i 747. 15,07% 36.99% 421477. iOO.OOi. 

ALINAN YILLIK NET UCRET ILE IDARI POHSYONDAK! BA6Ii1SIZ DUSUNEFILME VE HAREKET EDEBILME 
GU\NAKLAR I NDAN Li roe EDIL~N i!\TatThl 

i...•L'< .. t: 1 ,; ... n 

3 4 c: t 7 TOTAL ,, 

(> 3 5 7 16 v 

6.25% 0.007. 18. 757. 31.257. 43.757. 100.007. 
2 (I i 6 IC: 

I •'-' 
0,001: 6.677. 6.677. 46.67'£ 40.00! 1(H). 00% 

f' 5 9 !4 l"'!r. 
~ J L.7 

0.007. 3,45Y. 17.24% 31.037. 48.237. HK. 007. 
4 0 r· -:: 4 6 i{ ·J ,, ,;.,_; 

0.00% 0.007. 23.087. 30.77'/. 46.157. 1(H)I007. 
TCTl\L '1 12 25 ,, 

73 l. ..._1.,_i 

1 .371,. 2.74'!. 16.441. 34,25X 45.21i. !(1(J.(1(!7. 

AL!Nl\N YILLIK NET UCRET ILE IDARI POZISYONDAKI AMl\CLARIN KARARLASTIRILMASINA KATKIDA 
BULUNMA GLl\NAKLAR!NDl\N ELDE EDILEN TATMIN 

2 3 4 5 6 

,., 
') 4 6 4 !6 

o.oor; 6.25'!. 6 ·JI:.'/ ,._..;,t 25.00! 37 i:::r:sl rye; r:r·•: 1GU"00% I -..i'.· h ...,._., '.'Vlr 

2 ti 0 (! 6 8 15 'V 

o.ooz 0.00'!. (l.00'!. b.67% 40.0!)1, 53t3~.k 100.!)0Z 
' (l 3 6 11 8 29 .., 

3.45:, O.OOi:: 10.347. 20.69% 37.93% ')/ .59% 100.007. 4..I 

4 (! 2 0 '1 a 13 L 

0, (H)j~ 7.697. 15.38X 0.007. 15.38% 6: .54% 100 ,(l(!'!. 
TDTAL ') 6 11 25 28 73 .. 

1.37% 2.74'!. ll.22'!. 15.07% 34.25% 38.367. 100.00i. 



'TABLO 40 A 

30-20 11.TL 

12-7 M.TL 

TABLO 4 ~A 

'?(• " TL.DEN ._:t,; ,,, 

30-20 ~.TL 

20-~: ti Ti 
.:.;;._ 

12-7 M,TL 

TABLQ 42 A 

Sf.; r. TL' I!E"l 

30-20 !'!.TL 

2CH2 M.TL 

j/-7 M. TL 

18]. 

ALINAN YILLIK NET UCRET ILE IDARI POZISYONDAKI HETOT VE ISLEMLERIN KARARLASTIRILHASINA 
KATKIDA BULUNABILHE OLANAKLARINDAN ELDE EDILEN TATHIN 

2 

TOTAL 

2 4 6 7 TOTAL 

r· 
'.i 

0.00! 
(J 

O.OCli. 

3.457. 

0.007. 

18. 75!. 
1 

6.677. 
1 

3.457. 
() 

0.007. 
5 

19. 757. 
4 

26.677. 
7 

24.147. 

23.(!87. 
17 

10 
62. 50;. rno. oor. 

10 15 
66.677. 100.007. 

2(1 29 
68. 977. 100.007. 

10 13 
76.927. 100.007. 

5(! 73 

AUNAN YILUK NET UCRET ILE IDAIU POIJSYUNDAKI KIS!SEL ILERW!E VE BELISME OLANAKLARINDAN 
ELfiE ED ILE'.~ °ll\TMIN 

" 4 c: ~ 7 TOTAL f. ~ 

FAZ LA .-. ·• ,, 
16 ',,) f. ii. 

l=°i\ILP 

6.257. 6.25% 6.257. (l.O(li. 12.5t)k 68.757. 100.(lOi: 
2 t; (• 0 4 1(1 15 ·-· •J 

0.00% 0.00% 6,67% oo;oox 2f:. .. 671: 66.67'/. 100.007. 
.-. 9 .. , ryp 
\_i i .l '-• 

(l, (;!)~1: 3.45% 3.45k 3.45% 31.03/. 58.62k 100.00i: 
,-, ,-, 0 3 9 13 \! 

O .. GO% 0. 00% (l,(:(li! 7.69i. 23.08% 69.23X 100.00i. 
TOTAL ., 7 2 18 47 77 

L " l· ... t 

1. 377. 2,74k 4 .11 i: 2.747. 24.667. 64.387. 100.007. 

liLINAN YE.UK NET UCRET ILE !DARI POZISYONDA ELDE E!HLEN KISISEL DOYUM. YANI 
mmINE HAS KABIUYETLERI KULLANABILHE OLANAGINDAN ELDE EflILEN Tl\HHN 

2 3 4 5 6 7 TOT AL 

2 (l 0 ii ib ~ JJ 

!2 .. 50/. o.oox 0. Orn 6.25i! 12.50% 68.75j: ·100.007, 
':1 0 r, (! 1 '1 12 15 ;. tJ ~ 

0.00/. 0.007. 0.00/. 6.677. 13.33!. so.oor. 100.007. 
3 0 1 0 " .; 22 29 

f1 = oo:~ 3.45% 3.457. !) , l)(if, 17 .24/; 75.861. 100.007. 
il i) 0 0 (! 1'J 13 J;. 

o.oox 0.001. O.OOi. 0.001. 7. 691. 92.::m J(l(i,Qrjf. 

TGH1L 2 ~. 10 .. ., Tl i. ~: ,._1 

2. 74i: 1. 377. 1.3n 2.741. 13. 701. 78.087. 1f)(i, (H)7. 
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T!iBLO 43A YlA YONETICILERIN BED ENSEL VE GUVENLIK GEREKSINMESININ TATMIN DERECESI 
--------------------
T YONETIM SEKLl 0 2 3 4 5 6 i total 

==================== 
KISIH MERKEICIL I/EVA 2 2 3 .-,<f 1C: 1 (l 3 56 Ll ''"' 
KISHI MERKEZKflC 27. ryu 

,./, 47. 57. 367. 277. 167. 57. 1Q(l'/. 

MERKEZKAC 3 (! 0 (l 0 2 6 5 4 17 
(l% 0% 07. (17. ~ .. t; 

!Li• 35Z 29'/. m:. 1007. 

total 2 < .,,. 21 15 7 73 ·-· ,_., 
17. !% 37. 4'/. 327. 297. 'll'7 

i...:.;, !OZ 100! 

TABLG 44A V2A BAGLANMA GEREKSrnMESI TATMIN DEF~ECE~ER i 

0 3 4 " L 7 tJtal ·' " T YD~ETI~ SEKLI 
=============~~===== 

KISMI MEHKEZCIL VEYA 2 6 1-Z 
i·-: 11 ~ .. 

!L 13 56 
..,.; 

lit. 23Z 20/. 2 !!. .....,":' .. ' 100% LI, L ... •i~ KISMI MEHKtZKAC 

3 0 0 " ..! 2 4 6 17 
(17. 07. 297. 127. 24% ~C'.11 1007. •.i-1.111 

totai 6 !B F •V 16 19 73 
11. 87. t"]C''/ 

;..J;. 187. ·!'l'i 
i..£..ls 26/. 1007. 

TABLO 45A Y3A SAVGINLIK GEREKSIN!'IESIN!N TATMIN DERECESI 

11 3 4 t; b 7 total \I .., I T YDNETI~ SEKLI 
=============~====== ,., 

7 9 20 . .., 56 L ll KISHI MERKEZSIL VEYA 2 
KmH MERKEZKAC 2% 47. 137. 167. 36f. 307. lCOi. 

fj 
,., r, 3 9 17 L L "' 

01. 6'i. 127. 12X 187. c:•; 1007. ••. ;.J, 

1 3 9 11 'ii 26 
...,., 

.i.,,,_I J.;,; tota~ 

1 i. 47. 12% 15% 327. 367. 100Z 



IABLO ~GA 
--------------------
T YONETIM SEKLI 
==================== 
y.TC:!'T ·.J. w <I • MERKEZCIL VEYA 
KI SM I l'IERKEZKAC 

l!ERKEZKAC 

T VJNETH1 SEKL! 
==================== 
KISMI MERKEZCIL VEYA 
KISMI MERKEZKAC 

!>!ERKEZKAC 

-:: 
" 

total 

') 
;.. 

total 

Y4A 

YSA 

0 

21. 

0 
Oi. 

17. 

c 

·}'/ 

(1 
'·' 

1\'i 
~.: !1 

11. 

183 

BAG!MSIZLiK 6EREKSINMESININ TAT MIN DEHECESI 

3 4 5 6 7 total 

7 i 19 19 4 t:;L 
~ 1-i\..' 

13/. 1 !'/ 
'" 341. 34/. 71; 

''· 1 (l(lf. 

'") 4 4 6 17 I.. 

121. 67. 247. 24% 357. 10(17. 

9 7 23 23 10 73 
i"'! 1i !'"' 327. 7.t;•; 147. 1007. lJ...J1 1..11. .:.:t./. 

C76ERCE~LEST1RME GEREKS!NMESININ TAH~IN DERECESi 

2 3 4 c 6 7 total ,J 

0 H I 23 ll t;' 

" 0 J.J. ..,() 

11 11 (;'/ 5•; .-,,·,•; 1 • •! 417. 207. 100/. Li. ··''• I• i.··.•li ill. 

0 2 c :·1 i:: 4 17 '·· ·-· 

0% 12~~ or: or. 35% 297. 24/. 1001. 

".• 3 jl 1'1 28 15 "1'< 
,;.J ;,~ ; .• ; 

••.r '7'! 4'1 15% . '" 38% :;pf 1007. !.i. ·.Ju ibh ,t.. ... ;. 
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