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GIR.I~ 

Turizmin devamli ikamet edilen yer d1§1nda "ge~ici ko-

nakla~~." ilgili kal1§lar1 kapsiyor olmas1, gec;ici konaklama 
L 

ile i1$ili i§let~eleri onemli hale getirmi§ bulunmaktadir. 

Konaklama i§letmeleri olarak genel bir ba§lik alt1nda gruplan

d1r1lan bu i§letmeleri elbette c;e§itli bakimlardan ele almak 

ve incelemek mtimktindtir. 

Konaklama i§letmelerini diger i§letmeler' ile ve kendi 

aralarinda mukayese ederken §tiphesiz c;e§itli kriterler koymak 

ve anlaml1 olabilecek yeni bir takim kriterleri ilave edebil-

mek soz konusu olabilir. Ancak, bu c;ali§ma ile yap1lmak isteni

len, ozellikle yonetim ve organizasyon bic;imleri bak1m1ndan 

farkli btiytikltikdeki otel i§letmelerini mukayese etmektir. Bu 

amac;la iki temel s1n1rlama yap1lm1§ bulunmaktadir. Bunlardan 

birincisi; otel, motel, tatil koyti, pansiyon vb. isimlerle 

an1lan farkl1 ozellikteki konaklama i§letmeleri ic;erisinde 

otel i§letmelerini ele almak, digeri ise, bu i§letmeleri yo-

netimi ve organizasyon bic;imleri bak1m1ndan mukayese etmektir. 

Soz konusu mukayeseyi yapabilmek ic;in ozellikle teorik 

c;erc;eveyi olu§turmak gerekmektedir. Bu amac;la c;al1§man1n bi-

rinci boltimtinde; yonetim ve yonetim fonksiyonlar1 ayr1nt1l1 

bir §ekilde anlatilmaya c;al1§1lmaktad1r. Bu boltimde ozellik-

le yonetim stirecinin kapsam ve evreleri ile, yonetici ve per-

sonel ili§kileri konusundaki temel gorti§ler Uzerinde durul-

maktad1r. 



Ikinci boltimde; Organizasyon ve organizasyon prensip-

lerirele al1nmakta ve organizasyon tasar1m1nda dikkate al1n-

mas1 gcrckli ilkeler tizerinde durulmaktadir . . .. 
L 

_ti~Uncti boltimde, ozellikle konumuzun odak noktas1n1 

te§kil eden otel i§letmeleri, ozellikleri ve otel i§letmele

ri ile ilgili olarak yapilacak organizasyon ~al1§malar1nda 

dikkate al1nmas1 gerekli hususlar anlat1lmaktad1r. 

gal1§mam1z1n gerek genel yonetim ve organizasyon ve 

gerekse otel i§letmeleri ile ilgili y<5netim ve organizasyon 

konular1na yakla§1m1, farkl1 btiyUkltikteki otel i§letmeleri 

i~in yapacag1m1z mukayeseye teorik zemin haz1rlamak amac1yla-

Farkl1 btiytikltikteki otel i§letmeleri i~in yap1lan de-

gerlemeye esas bilgiler ekte sundugumuz anket formu ile ve 

direkt olarak kaynag1ndan ytizytize elde edilmi§tir. Elbette 

son derece tesadtifi bir §ekilde ve her ti~U de §ehir oteli 

konumundaki otellerden toplanan bilgileri kullanarak deger-

lendirme yapmak ve s<5z konusu sonu~lar1 bir genelleme arac1 

olarak kullanmak yanl1§ olacaktir. Ancak amac1m1z, sadece 

bu i§letmelere has verilerin konu ile ilgili teorik ~er~eve 

i~erisinde arzettigi duruma bakabilmektir. 

Sonu~ta belki btiytik <5l~tide genelleme yapmak mtimklin 

olamayacak ancak, otel i§letmelerimizin y<5netim ve organizas-

yon ile ilgili temel prensipleri ne derece uygulad1klar1na 

dair genel bir kanaat olu§acakt1r. 



I. YONETIM VE YONETiM FONKSiYONLARI 

lfl. Tan1m: YHnetimin pek c;ok tan1m1 yap1lm1§t1r. Bu tan1m 
.... ~ . .. 

lardan.~az1lar1 §oyledir: 
L 

~ "Y()netim, insanlar1n i§birligini saglama ve onlar1 bu 

amaca dogru ytirtitme i§ ve c;abalar1n1n ttimtidtir"(l). 

"Y()netim, ba§kalar1 vas1tas1yla i§ gC>rmektir"(2). 

"Y()netim, belirli amac;lar1 gerc;ekle§tirmek ic;in insan1n 

c;al1§t1r1lmas1d1r"(3). 

"Y()netim, basit olarak, insanlar1n belirlenen bir amac; 

etraf1nda C>rgtitlenmesi ve bu amac; dogrultusunda dtizenli bir bi-

"YC>netim, benzer amac;l1 ki§ilerin olu§turduklar1 bir 

C>rgtittin amac1n1 en etkin bir bic;imde gerc;ekle§tirmeye yC>nelen 

ve planlama, orgtitleme, yC>neltme, dtizenle§tirme, denetleme un-

surlar1ndan olu§an kararlar1n ve eylemlerin btittintidtir"(5). 

"Yonetim, genel olarak, idareci bir lider taraf1ndan 

kaynaklar1n ve insanlar1n belirli bir amaca yC>neltilmesi anla-

(1) Kemal Tosun, l§letme YC>netimi, Ank., 1982, ~.32 
I 

(2) Tamer Koc;el, I§letme YC>neticiligi, is t. , 1984, S.4 

(3) Tamer Koc;el, YC>netim Kavram ve Teknikleri, is t. , 1983, S.7 

(4) ismet s. Barutc;ugul, Turizm i11letmeciligi, Bursa, 1982, S.80 

( 5) A.g.e, 
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m1n1 ifade etmektedir "(6). 

Yonetim, i§letmelerde genellikle en gil~, fakat en o-.. . ' 
nemli gorev olarak kabul edilir. Yonetimin gtig bir sorumluluk ... 

;_ 

ve ayni·za~anda ~ok Hnemli bir gorev olmas1na yol a~an temel 

baz1 ozellikleri bulunmaktad1r. Bunlar, kisaca §U §ekilde be

lirtilebilir. 

a. Yonetim insanla ilgili bir konudur. insan ili§ki-

leri, davran1§lar1 ve insanlar1n olu§turdugu gruplar yonetim 

ag1s1ndan birinci derecede onem ta§ir. insan1n psikolojisi ve 

ayn1 zamanda grup igindeki sosyal yonU yonetimi yak1ndan ilgi-

lendirir. 

b. Yonetim belirli bir amag etrafinda i§birligini, 

i§bolUmtinti ve uzmanla§mayi saglama sUrecidir. Yogun ve iki 

yHnlti haberle§meye dayal1d1r. 

c. Yonetim bir uyum saglama ve dUzenle§tirme slireci-

dir. Amaca yonelik gabalarih, etkin olmasi igin dtizenle§tiril-

mesi gerekir. 

d. Yonetim, ak1lc1 karar alma ve bunlari uygulatma 

stirecidir. Bu stireg, bir yetkinin varl1g1n1 ve bunun dag1t1l-

mas1n1 gerektirir. Boylece basamaksal bir yapi ve emir-komuta 

zinciri olu§ur. 

Ttim bu ozellikler dikkate al1nd1g1nda yonetimin diger 

gal1§ma ttirlerinden farkli ve kendine ozgti bir i§letmecilik 

fonksiyonu oldugu ortaya gikar (7). 

(6) Ktilttir ve Turizm Bakanl1g1, Otel Yonetimi Seminerleri, 

Ank., 1984, S.50 

(7) Killttir ve Turizm Bakanl1g1, Otel Yonetimi Seminerleri, 

Ank., 1984, S.38 
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1.2. Merkezcil ve Merkezcil Olmayan Yonetim: Degi§ik kuru

lu§ yerlerinde dag1n1k olarak veya ayn1 gat1 alt1nda toplu o

larak bulunan ve gok say1da alt birimden olu§an bliylik i§letme-

lerin list yoneticileri, tlim birimleri tek elden yonetmek ve 

denetlemek isteyecekleri gibi her birime bag1ms1z karar alma 

yetki ve sorumluluklar1n1 devredebilirler ve her birinin ken-

disini yonetmesini isteyebilirler. Merkezcil veya merkezcil 

olmayan yonetim tarz1n1n belirlenmesi .ve benimsenmesi yontinde-

ki bu karar,i i§letmenin ba§ar1s1 a~1s1ndan onemli bir konu ol

maktad1r. 

Bir otel i§letmesinde karar alma ve bunlar1n u.ygulan

mas1n1 saglayabilme yetkisinin tek bir orglit liyesinde -en list ... 
yoneticide- toplanmi§ olmas1 merkezcil bir yonetim anlay1§1n1 

' ' , •. 
ortaya koymaktadir. Buna kar§in karar alma yetkisinin ~elirli 

ol~li]er i~inde astlara devredildigi, dag1t1ld1g1 ve farkl1 or-

gtit basamaklar1 i~inde gorev ve sorumluluklara uygun karar al-



b 

ma merkezlerinin oluf?turuldugu i§letmelerde de me'rkezcil ol-

mayan;yHnetim anlay1§1n1n egemen oldugu sHylenebilir. 

Alt basamaklardaki i§gor~nlerin ald1klar1 kararlar1n ... 
. L 

say1s1, ~nefu derecesi, etkileyebildigi fonksiyonel konular1 

geni§lrgi ne kadar fazla ise ve bu kararlar Uzerinde tepe yH-

neticilerinin denetimi nekadar az ise merkezcil olmayan yHne

tim egilimi o derecede kuvvetlidir. I§letmelerde yonetimin 

merkezcil olmas1 veya olmamas1, btiylik H19Ude faaliyet alan1, 

orgtit yap1s1n1n temel ozellikleri, yoneticilerin yetenekleri, 

e~ilimleri ve davran1§lar1, yonetim felsefe, politika ve stra-

tejileri ve 9evresel ko9ullar gibi degi9kenlere bagl1 olarak 

belirlenir. Bu nedenle, belirli bir yonetim tarz1n1n_digerine 

gore tisttin ve daha dogru oldugu bi~iminde genel bir yarg1ya 

varmak yan1lt1c1 olacakt1r. Bununla beraber, merkezcil ve mer

kezcil olmayan yonetim genel anlamda tisttinltiklerinden ve sa-

kincalar1ndan soz edilebilir. 

Mer~ezcil yap1 ve yHnetimin Hzellikle kti9tik ve orta 

bUytikltikteki turizm i9letmeleri a91s1ndan onemli tisttinltikleri 

bulunmaktad1r. Bu i9letmelerde boyutlar1n dar olmas1, tek bir 

yoneticinin ttim eylemleri ytirtitebilmesine olanak saglar. Ha

berle§menin aksamamas1, emir ve. haberlerin kolayl1kla yay1l

mas1, ~ali§anlar arasindaki sosyal yak1nl1k, orgtitleme, dtizen~ 

le§tirme ve denetirnin basitligi, merkezcil Hrgtit yap1s1nda ve 

i§leyi§inde etkinlik saglar. BUyUk i§letmelerde de koklti de-

degi9iklikleri gerektiren aksakl1klar, uyu§mazl1klar ve ben

zeri sorunlar dogdugunda merkezcil yonetim yararl1 bir uygu-



lama olabilir. Merkezcil yonetimin onemli bir diger tisttinlti-

~ti de, i§gorenler arasindaki btittinle§menin ve i§birligi anla-
,t . ' 

y1§1n1n yayg1nla§mas1, i§gorenlerin neyi, ne zaman yapt1g1n1n ... 
. i .. 

ttim ilgililerce bilinmesi ve ~al1§malar1n etkin bir bic;imde 

denet:tenerek gerekli onlemlerin zaman1nda al1nabilmesidir. 

Buna kar§1n, ~al1§anlar1n giri§kenligi ve dinanizmini 

azaltmas1, btirokratik i§lemleri ~ogaltarak ve i§lerin uzamas1-

na yol a~arak zaman ve emek kay1plar1n1 artt1rmas1 i§gorenle-

rin etkin, ba~1ms1z ve ak1lc1 davran1§lar1n1 s1n1rlamas1, ki-

§isel yetenekleri kis1tlamas1 ve sorumluluk anlay1§1n1 korelt-

mesi merkezcil yonetimin onde gelen sak1ncalar1 olarak belir-

tilebilir. Ayrica, merkezcil yonetim uygulayan i§letmelerde 

yoneticilerin basit ayr1nt1larla yogun bir bi~imde ugra§arak 

ana politika ve sorunlardan uzakla§mas1 ve ~ogunlukla kimseyi 

ho§nUt etmeyen kararlar almas1 olas1l1g1 da son derece ytiksek-

tir. 

Merkezcil olmayan yonetimin de kendine gore baz1 Us

ttinltik ve sak1ncalar1 bulunmaktadir. Ornegin, merkezcil ol-

mayan orgtitlerde karar alma, haberle§rne ve yonetirn eylernleri-

nin ytikti ve bunlar1n dogurdugu sorunlar btiytik olstide azal1r. 

Bu eylernlerin yerine getirilmesinde ytiksek bir h1z ve esnek-

lik saglan1r. <;al1§anlar1n artan yetki ve sorurntuluklar1 ile 

birlikte i§letmeye bagl1l1klar1, verirnlilikleri ve rnoralleri 

de ytikselir. Orgtit ic;i egitirn, yetenekli .yoneticilerin yeti§

tirilmesi ve ba§ar1lar1n1n ger~ekci bir bi~irnde degerlendiril-

mesi olanag1 dogar. Ttirn bunlar1n d1§1nda merkezcil olmayan 
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yonetim, gevresel ko§ullardaki degi§ikliklere daha kolay ve 

ba§a»1l1 bir bigimde uyum gosterebilir. 
~· . ' 

I 
, .. Ancc;t_k merkezcil olmayan yonetim; gok say1da ni telikli 

ara yonetici gerektirmesi yonetim maliyetlerini yUkseltmesi, 

yetki devrindeki hatalardan kaynaklanan yonetim sorunlar1ria 

yol a~mas1, dtizenle§tirmeyi gil~le§tirmesi, birimler aras1 re-

kabet ve gati§maya yol agmas1, btiytikltigtin saglad1g1 teknik ve 

ekonomik tistilnltiklerden i§letmeyi yoksun kilmas1 gibi sak1nca

lar1 da beraberinde getirmektedir. 

Merkezcil ve merkezcil olmayan yonetim tarzlar1n1n 

buraya kadar belirtilen Usttinltik ve sak1ncalar1 dikkate al1-

narak her i§letmenin kendi ozel ko§ullar1na, yoneticilerinin 

niteliklerine ve i§gorenlerin olgunluk dtizeylerine bagl1 ola

rak uygun bir politika benimsemesi gerektigi soylenebilir. 

Ttim i§letmeler i~in ge~erli tek bir dogru yonetim tarz1n1n 

olmad1g1 ag1kt1r. Bununla beraber, kU~Uk veya orta btiytikltik

teki i§letmelerde merkezcil yonetimin daha ba§ar1l1 olabile-

cegi, buna kar§1l1k h1zl1 degi§en gevresel ko§ullar alt1nda 

~ali§an btiytik i§letmeler i~in ise, merkezcil olmayan yonetim 

bi~iminin daha uygun olacag1 dli§tinlilebilir. Btiylik i§letmeler

de alt birimlerin fiziksel anlamda birbirlerinden uzakta veya 

nitelik ag1s1ndan gok farkl1 olmas1 durumunda da merkezcil 

olmayan yonetim tarz1n1n uygulanmas1 adeta ka~1n1lmaz olmak-

tad1r (8). 

(8) ismet S. Barutgugil, Turizm I§letmeciligi, Bursa, 1982, 

S.94-95 



1.3. Yoneticinin Ozellikleri: Yoneticinin ozelliklerini 

belir~meden once, §U soruya cevap vermek gerekir • 
. ·· ~ 

- Kimdir Yonetici? 
• ~. . i .. 

~ "Yonetici, bir i§letmede kar ve risk ba§kalarina' ait 

olmak tizere belirli bir mal veya hizmet ortaya koymak i9in 

gerekli girdileri saglayan ve bunlari belirli bir gereksinme-

yi kar§1lama amac1na yonelik olarak planlayan, orgtitleyen, 

yonelten, dtizenle§tiren ve denetleyen kii;;idir"(9). 

"insanlarin i§birligini saglama ve onlari bir amaca 

dogru ytirtitme i§ ve 9abalar1n1 tistlenen kimse ydneticidir"(lO). 

"Yonetici, ba§kalar1 vas1tas1yla ii;;goren kimsedir''(ll). 

' 

"Yonetici, elindeki par9alardan bir btittin yaratan ki-

§idir"(l2). 

"Yt>netici, elindeki kaynaklari belirli bir amaca hiz

met ic;in yonlendiren ki§idir"(l3). 

"Otel yoneticisi, otel i§letmesinde kullanilacak ii;; 

gticU, kapital ve Uretim materyalinin miktar1n1 ve niteligini 

tayin eden, bunlar1 tedarik ederek, i§letmenin Uretimini, ge

li§mesini ve karl1l1g1n1 en list seviyeye 91kartarak piyasan1n 

(9) ismet S. Barut9ugil, S.80 

(10) Kemal Tosun, S.32 

(11) Tamer Ko9el, I§letme Yoneticiligi, S.9 

(12) Ktilttir ve Turizm Bakanl1g1, A.g.e., S.63 

(13) A.g.e. 
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. 
isteklerine gUre yUn verecek faaliyetleri yapan ki§idir''(l4). 

.. . ' "Otel yHneticisi, otel i§letmesini yonetme yetkisine 

sahip olan ki§idir"(lS). 
' .. 

.. i... 

~ Gtintimtizde i§letmelerin btiytimesi, rekabetin artmasi 

ve i§letmecilik sorunlar1n1n giderek karma§ik bir gHrtintim ka

zanmas1 gibi nedenlerle yHnetic:i,lik konusunda Hzel egitim 

gormti§ ve deneyim kazanm1§ ki§ilere duyulan ihtiya~ giderek 

artmaktad1r. Orgtitsel ve ~evresel degi§imin h1z1 ve yHnti kar-

§1s1nda i§letmenin ba§ar1s1, bilytik Hlgtide bilgili ve yetenek

li profesyonel yoneticilerin varl1g1na bagli bulunmaktad1r(l6). 

iyi bir yoneticinin "igletmeyi saglam ve sagl1kl~ bir 
... 

yapiya kavu§turmaya yarayacak bilgi kaynaklar1n1, dogal, be-

§eri ve ekonomik cografya, teknoloji ve teknik gelil}meler, 

finanslama ve bunun gerektirdigi Hlgtide ekonomi, hukuk ve mu-

hasebe, personel yonetimi ve be§eri ili§kiler ile bunlar1n 

gerektirdigi kadar psikoloji, antropoloji ve siyaset bilimi 

(17) bilmesi gerekir. 

Bir yoneticide; 

a •. insanlar1 tan1mak ve onlar1n sosyolojik ve p.ikolojik so-

runlar1na ilgi duymak, 

b. Tarafs1z ve adil olmak, 

c. Kendine gilvenmek ve ba§kalar1ndan ~abuk etkilenmemek, 

d. Yerinde ve zaman1nda karar alabilmek, 

( 14) A.g.e., S.39 

(15) A.g.e., S.40 

(16) Ismet s. Barutc;ugul, S.80-81 

(17) Kem al Tosun, S.36 
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e. Giri§ken, yarat1c1 ve zeki olmak, 

f. Gil~lti bir azim ve iradeye sahip olmak, 

g. Sorumluluk duygusuna sahip bulunmak, 
.' L 

gibi ye~enek ve niteliklerin bulunmas1 konusunda yayg1n bir 

gHrti§:..nirligi vard1r (18). 

Her i§letmeyi bir sistem olarak gHstermek mUmkUndUr. 

Sistem, belirli inputlar1 alan, bunlar1 i§leyen ve sonunda 

belirli bir output elde ederek bunu gevresine veren bir btitUn-

dUr. 

I§letmenin tamam1 bir sistem olarak dti§Untilebilecegi 

gibi, b~lirli bHltimler de (departmanlar) bir sistem.olarak 

dti§Unillebilir. §u hald~, yHnetiriinin esas gHrevi, . bu input-

silre~-output ak1§1n1n silrekli ve dti~enli olmas1n1 saglamakt1r. 

YHneticiyi bu §ekilde, bir sistemin yHneticisi olarak ele al

man1n bir dig~r yararl1 yan1, sistemler aras1ndaki ili§kilere 

dikkati ~ekmesidir. I§letme igindeki ge§itli sistemler aras1n

da ili§kiler vard1r. Bir sistemin output'u, . bir ba§ka siste-

min input'udur. Dolay1s1yla, her sistem digerlerinin etkinli-

gi ilzerinde rol oynar. Bunun pratikteki anlam1 §Udur: YHneti-

ci sadece yHnettigi sistemin i~ i§leyi§ine degil, ayn1 zaman

da kendi sistemi ile diger sistemler aras1ndaki ili§kilere 

de bakmal1d1r. 

(18) ismet S. Barut~ugil, S.81 
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Yonetici = Sistemi 
' . I. 

12 

< Silrekli ve dilzenli ak1§ 

yoneten ki~i 
Kar~1l1kl1 bagl1l1k / •• 

Organizasyon kademeleri ytikseldik~e, yoneticilerin 

sahip olmalar1 gereken yetenek ve becerilerde· de defti§iklik 

olmaktad1r. Bir ba§ka deyi§le, organizasyon kademeleri ytiksel-

dik~e, yoneticiler olaylara yakla§im tarzlat1n1 ve Y.~tenekle

rini degi§tirmek zorunda kalacaklardir. Bunu genel olarak §oy-

le gosterebiliriz: 

Gerekli 
Yeteneklerin 
Dag1l1m1 

100 

50 

Alt 

Teknik 
Yetenek 

Kavramsal 
Yetenek 

Yetenek 

Orta list 
Organizasyon Kademeleri 

Bu §eklin anlam1 §udur: Yoneticiler organizasyon ka

demelerinde ytikseldik~e, onlerine gelen sorunlar1 kendi teknik 

yeteneklerini uygulayarak degil, ba§kalar1n1 yoneterek, onla

r1 ama~lar dogrultusunda ~al1§t1rarak ~ozeceklerdir. Yonetici 
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Y()NET!C! 

/./~~ 
I PERSONEL 1 
+ ~ ~· ~ 
I !~LER I 
~\a.I/ I AMAQLAR I 

' 

IJE.VlEr 
/1 

- 'YONETIC,. Ve ktitL j a !VR.E. UNStl~ t.AIU -



bunu yapabildigi, yani ba§kalar1n1 (personelini) ama~lar1 dog

rult~sunda yonlendirebildigi ve 9al1§t1rabildigi ol9tide yone~ 
~· .. '. . . 

tici olacakt1r. Aksi halde teknisyenlige devam edecektir. 
. L 

Yonetici = I§ yapt1ran 

Teknisyen+ I§ yapan 

Dolay1s1yla organizasyon kademeleri ytik~eldik~e, yone-
, 

ticinin, i§in fiilen yap1lmas1 ile ili§kisi azalacak, araya 

ba§kalar1 girecek, yonetici bunlar1 yoneterek i§in yap1lmas1-
1 

n1 saglayacakt1r (19). 

1.4. Yonetim Stirecinin Nitelikleri: 

1. Yonetim amaglara yonelmi§ bir stiregtir. 

2. Yonetim bir grup stirecidir. 

3. Yonetim be§eri ve psiko-sosyal bir nitelige sahiptir. 

4. Yonetim i§birligi stirecidir. 

5. Yonetim bir uyumla§t1rma (koordinasyon) stirecidir. 

6. Yonetim bir otorite ve emir-komuta stirecidir. 

7. Yonetim bir rasyonellik stirecidir. 

8. Yonetim bir i§boltimti ve uzmanla§ma stirecidir. 

insanlar1n toplum halinde ya§ad1klar1 ve toplu olarak 

(kurum ve kurulu§lar halinde) 9al1§t1klar1 her zaman ve yerde 

yonetim stireci var olmu§tur ... Yonetim kural ve ilkeleri ol-

madan etkili ve verimli 9al1§ma, i§gorme ve i§gordtirme mtimktin 

olmaz ... I§letmelerin bagl1 olduklar1 her 9e§it tiretim kolunda 

(19) Tamer Kogel, Yonetim Kavram ve Teknikleri, ist., 1983, S.7-8 
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da ba§ar1l1 bir ~ali§ma ve hatta varl1g1n1 stirdtirebilme, yo-

netim;kurallar1n1n uygulanmas1 §art1na bagl1d1r •.. Emegin ve-

rimini ~ogaltmak i~in, ara~ ve gere~ kullanmaktan ba§ka veya 
. L 

onunla birlikte bireyin ba§vurabilecegi ikinci yol, ba§kala-

r1n1n ~§birligi yard1m1n1 saglamakt1r ... Emek, bireyin ener

ji ve zamanindan olu§ur ki, buna insangticti deriz. insan ener-

jisi, insan1n bedeni, zihni, ruhi, moral ve ktilttirel yetenek 

niteliklerinden olu§ur. Yaln1z ba§1na emek, hizmet Uretimine 

yarasada, mal tiretimi i9in maddi unsurlara da ihtiya~ vard1r ... · 

En az emek ile belli bir sonuca ula§mak ya da belli bir sonu9 

ve amac1 en az harcamalarla saglamak, ya da belli olanak ve 

ara9lar ile azami has1la elde etmek, bireysel ve toplµmsal 

ya§ant1da uygulanmas1 gereken temel kurallard1r •.. Her i§, 

faaliyet ve ~aban1n amaca ula§t1rmas1 ve tam isabet kaydetme-

si gerekir. Tam isabet halinde, i§in etkinlik der~cesinin ytiz-

de ytiz oldugu soylenebilir. 

Bir insan, ula§acag1 bir.amag veya sonucun gerektire-

cegi maddi ve manevi ttim fedakarlik ve harcamala~i biliyorsa 
' 

ve bunlar1 kendi ytiklenecekse, rasyonellik ilkesini uygulamak-

tan kendini al1koyamaz, Rasyonellik maddi harcamalar1n soz 

konusu olmad1g1 hallerde objektifligini yitirir; zira, maddi 

olmayan harcamalar1 say1ya vurmak mlimklin olmad1g1 gibi, onla

ra deger bi~mek de mtimktin degildir. Belli ama9 ve·sonu~lara 

verdikleri oneme gore de azal1p ~ogalacag1ndan, rasyonellik 

derecesi orant1l1 ve ki§isel bir karakter ta§1yacakt1r ... Ve-

rimi artt1rmak i~in akla gelecek ilk yol, bireyin emegini 
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miktar (nicelik) bak1m1ndan c;ogaltmas1, yani daha c;ok c;al1§

mas1~1r. Bu; yorgunluk, b1kk1nl1k ve bezginligin <;izdigi qir .. 
s1nira kadar verimi artt1r1r; bu s1n1rdan sonra verim azalir. 

~u halde, ~J1111ma zamani ile <;al111ma temposu. <;ogal til1rken, .. 
... 

maksinmm verim noktas1n1 dikkatten uzak tutmamak gerekir ... 

Emegin niteligini iyile§tirme yolu bilgi, yetenek, beceri ve 

deneyimin artt1r1lmas1 yani uzmanla§ma yoluyla olur ..• I§bo-
. . 

ltimUnUn var olabilmesi ic;in, i§lerin, bolUnebilecegi birden 

f azla bireyin bir araya gelmesi ve bunlar1n bir amag ic;in i§

birligi yapmalar1 gerekir ... 

Planlama, orgtitleme, ytirtitme, koordinasyon ve kontrol 

gibi yonetsel onlemler de verimin artt.1r1lmas1nda btiyP,k rol 

oynarlar. Etkinlik ve rasyonellik ilkelerinin uygulanmas1na 

olanak saglarlar. Planlama, amac; ve ara<;lar1n sec;imi . stireci

dir. Fayday1 en ytiksek dtizeye ula11t1racakt1r. Neyi, ne zaman, 

nas1l, nerede ve ne ile yapacag1n1 onceden belirlemek bireye, 

bu en ytiksek yarar1 en· az harcama ile gerc;ekle§tirme olanag1-

ni da saglayacakt1r. Fayol'tin deyi§iyle, "her§eye bir yer be

lirleyecek ve her §eyin yerinde bulunmas1n1" saglamaga gal1-

§acakt1r. Bu maddi organizasyon yan1nda, emegi ile arac;lar1 

ve dogal kaynaklar1 aras1nda, optimal bir oran ve dolay1s1y

la maddi bir koordinasyon kurmaya c;aba harcayacakt1r ... I§le-

rini az emek, az zaman ve dolay1s1yla az yorgunluk ve kay1p-

la ba§arma yollar1n1 arayacakt1r. 

I§boltimti ve uzmanla§mada a111r1 olgtilere gidildiginde, 

bireyde meydana gelecek ru.hsal s1k1nt1 ve bezginlik, bu yarar~ 
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lar1n yerlerini baz1 sak1ncalar1n almas1 sonucunu dogurabilir. 

A§1rl.· ii;;boltimU ii;;' de tekdUzenlik(monotonluk )yara tir; bu ise, 
, •• to 

hem i§~n ~ekiciligini azaltarak, hem yorgunlugu ~ogaltarak 
.- L. 

verimin"azalmasina neden olur ... Birey, her ttirlti gurupla§ma-

da ozgGrlligtinden bir kism1n1 yitirir ..• Anla§mazlik ve ge~im-

sizlik gibi nedenler gruba katilan bireylerde manevi s1k1nt1 

ve tizUntUlere yol a~arak y1k1c1 ve verimi dU§UrUcU etkil~rde 

bulunabilir. Grup btiyUdUk~e, kat1lanlar1n i§birligi yetersiz 

duruma geleceginden, grup tiyelerinin olu§turduklar1 i§bolUmU 

sistemini, uyumlu bir tUm durumuna getirebilmek i~in, onu o-

toriteye sahip bir ileti§im sistemine kavu~turmak gerekir. 

Boylece, grup Uyeleri aras1nda astl1k-UstlUk, yani em.ir-komu-

ta ilii;;kisi meydana gelir. Bu ili§kinin amac1, grup Uyelerini 

koordine etmek ve her tUrlti enerji, zaman ve gider kay1plar1-

n1 onlemektiri.Bireysel temel olarak, birbirlerilden emir al

may1 sevmezler. Ancak, ii;;birligi ve koordinasyon zorunlulugu 

ile buna.katlanmak zorunda kal1rlar. Bu koordinasyon Emir-

komuta(ylirtitme) onlem ve faaliyetlerine de ihtiya~ vard1r. 

Koordinasyonu yoneticiler yerine getirir ve koordine edilen 

§ey, i§ler ve aletlerden ~ok bireyler, ·yani grup.tiyeleridir. 

Bir ast1n kendisinden beklenen veya istenen i§i gere-

gi gibi yapmas1 i~in §U kurallara gerek vard1r (20): 

1. i§i yapmak i~in gerekli bedensel, zihinsel~ ruhsal ni

telik ve yeteneklere sahip olmas1 

2. I§i yapma isteginde bulunmas1 

3. I§i, nas1l, ne zaman, nerede, hangi yontem ve ara~larla 

(20) Kemal Tosun; A.g.e., S.17-20 
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ve kimlerle i§birligi ederek yapacag1ndan haberli olmas1 

4. ·i§i yapmak igin gerekli maddesel ara~lar ve yHnetsel o-
·" 

lanaklarla (yetki, sorumluluk vb.) donat1lmas1. 
. L 

1.5.~Yonetim Stirecinin Ozellikleri: 

1. YHnetim, bir amaca ula§mak, bir istegi ' gergekle§tirrnek veya 

bir hedefi elde etmek igin yap1lan i§ler, ytirtittilen faali-

yetler ve gabalardan olu§ur ... Yoneticilerin ama~larina u-

la§malar1 igin ilk ko§ul, bu amaglar1n, ilgili sosyal gev-

renin ama~lar1 ile uyumla§t1r1lmas1, yani koordinasyonu ve 

bagda§t1r1lmas1n1 ba§arabilmeleridir. 

2. Yonetim bir grup sUrecidir. Bu nedenle toplumsal nitelige 

sahiptir: YHnetim sUreci, ancak, birden fazla ki§irtin var-

oldugu durumlarda meydana gelir. 

3. Yonetim stireci, be§eri bir nitelige sahiptir: Burada, en 

onem1i sorun bireysel hak ve ozgtirltikler ile yonetim stire

cinin gerektirdigi ciddiyet ve disiplinin bagda§t1r1lmas1-

d 1. r. 

4. Yonetim, bir i§birligi stirecidir: i§birligi, beraberce ga

l1§may1, yard1mla§may1 ve amaca daha kolay bir §ekilde u

la§ma olanag1n1 ifade eder. i§birliginin dogal sonucu, g-

rubu olu§turan bireyler aras1nda, rasyonel gal1§may1 mtim

ktin kilacak §ekil ve olgtide bir i§bHltimtidtir. I§bolUmtintin 

dogal sonu~larindan biri ise, uzmanla§mad1r. I§birliginin 

biri nitelik digeri nicelik olmak . Uzere iki ?nemli olumlu 

sonucu, yani, yarar1 vard1r. 
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5. Ytinetim, bir koordinasyon stirecidir: Bir veya birden fazla 

a~a9 i9in i§birligi yapan bireyler aras1ndaki ili§kilerin, 

9ab~ ve faaliyetlerin etkili, yani amaca ula§t1r1c1 ve ve-
. i ... 

rimlj blabilmesi i9in zit yonlerde yol almamalar1, uyumlu 

bir §ekilde 9al1§malar1 i9in, boyle hareket etmeyi isteme

leri ve bunda yetenekli olmalar1 gerekir. Ortak istek; 

dti§tincelerde, duygularda, ~ikarlarda ortakl1g1 gerektirir. 

Dti§tince, duygu ve ~ikar birligi ise ikna ve gtidtileme yolu 

ile olunur. Kat1l1mc~ bireylerin isteyerek ko~rdine edil-

meleri mtimktin olmad1g1 zaman zorlama ve korkutma yolunun 

se~ilmesi gerekir. Boylece, yonetim, otor.i teye sahip bi.r 

stire~ ozelligini de kazan1r ... I§birliginde bulunan birey~ 

lerin faaliyetlerini uyumla§tirabilmeleri.i~in, her biri

nin neyi, ne zarnan ve nas1l yapt1g1ndan haberdar olrnas1 

gerekir. Bu ise, etkin bir haberle§me ile mtimktin olur. 

Haberle§rne, yonetirnin esas1, ~ekirdegi olan koordinasyonun 

temelidir, etkin ve verimli bir haberle§me sistem ve meka-

nizmas1 olmadan koordinasyondan soz bile edilemez. 

6. Yonetirn, bir otorite ve emir-komuta stirecidir: Otorite ve 

yetki, emir-komuta yetkisi ve gtictinti ifade eder ve grubu 

olu§turan ki§iler aras1nda emir-kornuta hiyerar§ik ili§ki-

ler dogurarak psiko-sosyal bir farklila§ma rneydana getirir. 

Kat1l1mc1 bireylerin kabul alanlar1 geni~ledik~e yonetil-

rneleri kolayla§acag1ndan, bu alanlar1n, telkin, ikna,egi-

tim ve ogretimle ve ozellikle somut ve soyut gtidtilendirme 

ara~lar1 kullanarak geni§letilmesine ~ali§mak gerekir. 
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. 
Btiytikltik, yonetenler ile yonetilenler aras1ndaki uzakl1g1 

ac;~rak i§tirakgilerin birbirlerini tan1ma ve anlamalar1n1 
.• t . . 

zorla§t1r1r ve bigimsel olmayan otoriteden c;ok bigimsel 
. i.. 

otorite ·yolu ile i§ gormeleri zorunlulugunu meydana g1ka-

r1~ Deneyim ve gozlemlerin gosterdigine gore, d·aha c;ok 

bigimsel olmayan otoritelerine dayanarak·i§ gordtiren tist

ler, uzun stirede daha ba§ar1l1 olmaktadir. 

7. Yonetim, bir rasyonellik stirecidir. Btittin be§eri faaliyet-

lerin temel ilkesi clan rasyonellik, yani belli bir amaca 

mtimktin oldu~u kadar az emek ve masrafla varma veya belli 

bir amaca mtimklin oldugu kadar az .emek ve masrafla varma 

veya belli arac; ve olanaklarla mlimktin oldugu kadar f azla 

sonuc; elde etmesi ilkesidir. Boylece yonetim stirecinin 

ve bu nedenle yoneticinin ba~ari olc;titlerinden biri, ve-

rimli i§ gormesi, yani hedeflerine en az masraf ve feda

kArl1kla ula~mas1d1r. ikinci olglit ise. amaca ula§madaki 

isabet derecesidir. Asil istenen §ey, ku§kusuz, amaca 

ula§makt1r. 

8. Yanetim, bir i§boltimti ve uzmanla§ma stirecidir: I§birligi 

niteligi ~eregince, yonetim slirecini bir koo~dinasyon ve 

entegrasyon arac1 haline sokar. Ote yandan, i§boltimti ve 

uzmanla~may1 mUmkUn kilmakla yUnetim silrecinin verimi bU-

ytik'olc;Ude artm1§ olur (21). 

(21) Kemal Tosun, i§letme Yonetimi, A.g.e., S.5-32 



1.6. Yonetim Stirecinin Kapsam ve Evreleri: Ba§kalar1n1 ga-

l1§t1rmak durumunda olan bir kimsenin, ku§kusuz, once onlara 

ne gibi i§ler yapt1racag1n1 belirlemesi gerekir. · Bu i§ler, 
.. L 

ula§ilmak istenen amag ve hedefe gore degi§ecektir. Yonetici, 

hangi~rag ve yontemlerden yararlanacag1n1, ne kadar ve nite-

likte i§gticti kullanacag1n1, yine hedeflerine go~e ~elirleye

cektir. Oyleyse, once nereye ula§mak istedigini belirlemesi, 

ondan sonra, bu hedeflere, en uygun bir bigimde ula§tirac~k 

maddi ve be§eri ara~, gere~ ve y~ntemleri se~mesi ve ne zaman 

nerede ve nas1l harekete gegecegini onceden dti§tintip belirle

mesi gerekir. Bu i§ler planlamadan ba§ka bir §ey. degildir. 

Bundan sonra tiretim araglar1ndan nas1l ve ne bigimde ' ·yararla

n1lacag1 konusu planlan1r ki buna organizasyon diyebiliriz. 

Sonra harekete ge~ilir, yani liretimde bulunur; en son, plan, 

UrgUt ve emirlecde bellrtilmii? oldugu gibi lwrek.et e<lilip e-

dilmcdifiini nrn~tirmaya s1rn gclir ki, bunn <la kontrol denir. 

Planlama, organizasyon, ytirtitme .ve kontrol i§levlerinin uyum-

lu bir bigimde uygulanmalar1 igin al1nmas1 gerekli olan baz1 

ek onlem ve faaliyetler de koordinasyon ad1yla an1l1r. 

Yonetim stirecini olu§turan unsurlar: 

1. Planlama 

2. Organizasyon 

3. Emir-komuta (ytirtitme) 

4. Koordinasyon (uyumla§ma) 

5. Kontrol 



Once ula§1lmas1 gereken veya istenilen ama~lar1n a~1k 

ve se~ik bir §ekilde belirlenmesi gerekir. ikinci olarak a-
,~ ~ 

ma~ ve hedeflerin, i§gorenlere, onlar1 herhangi bir tereddtit-. 
. L 

te b1rakmayacak bi~imde bildirilmesi gerekir. U~tincti bir a-
~ 

dim oTarak, amaca ula§t1racak faal~yet ve i§lerin neler ol

dugunu yani ne yapmak gerektigini, dordtincti olarak bu i§leri 

kimlerin, be§inci olarak hangi ara~ ve yontemlerle, alt1nc1 

olarak nerede ve ne zaman yapa~aklar1n1 belirlemek ve bildir

mek gerekir. 

Yonetim stireci §U tig evreden meydana gelmektedir; 

HAZIRLIK .......... YDRDTME ......... KONTROL 
. ~, 

(Planlama ve Org.) (Uygulama) (Dtizeltme) 

1.6.1. Planlama Stireci: 

Planlama en basit bir §ekilde olmak Uzere, neyin, ne 

zaman, nasil, nerede ve kim taraf1ndan yap1lacag1n1 onceden 

kavarla§t1rma stirecidir. 

Planlama, bir amac1 gergekle§tirmek i~in en iyi dav

ran1§ bigimini segme ve geli§tirme niteligi ta§tyan bflin~li 

bir stire~tir. 

Yonetim stirecinin ilk evresi olan planlamada nereye, 

nigin, nasil, hangi araglar ve yontemlerle, kimlerin i§bir

ligiyle, ne zaman ve nerede ula§1lacag1 belirleir. Yonetim 

i§lemi planlama ile ba§lar. 
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1.6.1.1. Planlamanin Nitelikleri: 

1-~~lanlam~ bir se~im ve alternatif sUrecidir. 

I 
2. Planlama, bir karar stirecidir 

. ·-
3. Plan, gelecege d5nUktUr; bu nedenle bir zaman stiresini 

gerekli kilar, 

4. Planlama, ileriyi isabetle gormeyi gerekli kilar. 

5. Plan, bilin~li bir se~im stirecidir. 

6. Planlama ve orgtitlendirme evreleri, yonetimin belirleyici 

ve yasala§t1r1c1· nitelikte olan safhalar1d1r. 

7. Plan, bir kararlar toplam1d1r. 

8. Plan, belli bir zaman sliresini kapsar(22). 

1.6.1.2. Planlaman1n Ba§l1ca Evreleri: 

1. Ama~lar1n belirlenmesi, 

2. Plan1n dayand1r1lacag1 davrani§ noktalar1 ile varsay1mla

r1n belirlenmesi ve bunlar1n tutarl1 bir bi~imde kullan1l-

mas1, 

3. Se~eneklerin kar§1la§t1r1lmas1, 

4. Davran11 ;bi~imleri aras1nda en uygun olan1n1n se~ilmesi, 

5. Gerekli clan ikincil planlar1n belirlenmesi. 

1.6.1.3. Plan1n Yararlar1 ve Sak1ncalar1: 

Zaman ve emek kay1plar1n1 azaltmas1, yoneticinin dik-

katini amaca yoneltmesi, ~abalar1 koordine etmesi ve olanak-

larin amaca yoneltilmi§ olup olmad1g1n1 kontrol etmesi yarar

lar1d1r. 

(22) Kemal Tosun, A.g.e., S.47-50 



Sak1ncalar1 ise, onemli zaman ve enerji harcamalar1n1. 

gerektirmesi, plan1n ~ok uzun sure ya da kisa bir silreyi kap-
.~~ 

samas~, bireyin dikkatini stirekli olarak gelecege ~ekmesi ve 
. L 

en Hne~li~i olan uygulamada bireylerin giri§im gU~lerini kH

rel tmesi ve onlar1 bir otomat durumuna getirmesidir (23). 

Yoneticinin temel gHrevlerinden ilki, p.lanlamad1r. 

Bu gHrev, i§letmenin faaliyet alan1n1n incelenmesini ve gU-

ntin ger~ekleri 1§1g1nda ama~lar1n1n belirlenmesini gerekti-

rir. Planlama ile bu ama~lara nas1l, nerede, ne zaman ve ne 

§ekilde ula§1lacag1 Hnceden ak1lc1 bir bi~imde saptan1r. Pla-

nin ve ama~lar1n ortaya konulmas1 ile otel i§letmesi yHneti-

cisi, bundan sonra yap1lacak i§in yaln1zca uygulama · oldugunu 

dti§tinebilir. Oysa, h1zla degi§en Hrgtitsel ve ~evresel ko§ul

lar, yap1im1§ olan planlar1n stirekli olarak yeniden gozden 

ge~irilmesini ve gtintin ko§ullar1na uydurulmas1n1 zorunlu 

kilar. Ornegin, otel i§letmelerini ilgilendirep yeni yasal 
' 

dtizenlemeler, mali uygulamalar ve ttiketici davran1§lar1nda-

ki degi§meler i§letmenin gelecegi i~in baz1 f1rsatlar veya 

tehlikeler yaratacak ve yoneticinin i§letme stratejisini 

stirekli olarak geli§tirmesini gerektirecektir. 

Ama~lar1n belirlenmesinde ve planlar1n haz1rlanmas1n-

da dogru ve yeterli bilgi yHnetime btiytik yarar saglar. Bu 

bilgi ak1§1 , kamu kurulu§lar1n1n yay1nlar1ndan, i§letmenin 

kendi kay1tlar1ndan, diger orgtitlerin raporlarindan, ozel 

(23) A.g.e., S.67-68 
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ara§t1rrna dosyalar1ndan ve benzeri ~e§itli kaynaklardan sag-

lanabilir. Bunun anlarn1, ba§ar1l1 bir planlarna ~al1§rnas1 
.·' 

yaprnak isteyen y~neticinin urnulan ve urnulrnayan ~ok ge§itli 
' . L 

kaynakiardan kendisine ula§an bilgilere a~1k olrnas1 gerekti-
~ 

gidi:r. 



1.6.2. Organizasyon Stireci: 

Organizasyon, planda saptanmi§ bulunan ama~, ara~ ve 

yonte~lerin daha yak1ndan yani uygulama yontinde bir ad1m at
;_ 

. -
mak s~retiyle, maddi (fiziksel) ve maddi olmayan (yonetsel) 

anlamlarda dtizenlenmeleri, dtizene sokulmalar1 i§lemidir. Bu 

i§lemlerde, ara~lar belirlenmi§ bulunan yontemler i~inde 

emir-komuta evresine ge~ilmek ti~ere haz1rlan1r. Bu·evrede 

kurulu§ hentiz harekete ge~memi§, fiilen mal ve hizmet tireti

mine ba§lamam1§t1r. Orgtitleme stirecinde, once i§ler tamamla-

nir ve degerlendirilir, daha sonra bu i§leri gorUrken ne 

gibi ara~larin kullan1lacag1, ne gibi yontemle~in izlenile

cegi belirlenir ve bu i§leri etkin ve verimli bir bi~imde 

gorebilecek ki§ilerin hangi niteliklere sahip olmalar1 ge

rektigi saptan1r. i§ler ile bireyler aras1nda uyum saglad1-

g1 zaman, i§leri gorecek ki§ilerin nitelik ve yeteneklerine 

uygun bir i§ gruplamas1, yani i§boltimil yap1l1r.· Orgtitleme 

(organizasyon) stirecinin sonucunda her§eyden once bir tak1m 

i§levler, yani i§ler olu§ur. Bu i§leri etkin ve verimli bir 

bigimde gormek igin gerekli olan yetki, sorumluluk ve kar

§1l1klar ortaya gikar. Mevkiler olu§ur ve bu mevkiler ara

sinda haberle§me kanallar1 kurulur. 

Diger onemli bir sonu~ ise, i§leri gorecek organlar1n 

olu§turulmas1d1r. Emir-komuta, kurmay ve yard1mc1 organlar 

olarak adland1rabilecegimiz bu organlar, orgtit i~erisinde 

bi~imsel ve bi~imsel olmayan ili§kilerin dogmas1na neden o-

lur. 



Organizasyon sonucunda bir emir-komuta zinciri olur. 

Bu zincir., ge§itli yetki ve sorumluluklar1 igeren mevkiler

den.,meydana gelir. Mevkilere veril~n yetki ve sorumluluklar 

orgutun meikezci1 veya merkezkag yap1s1n1 be1ir1er <24). 

- Bir i§letme yoneticisinin ikinci temel gorevi, belir

lenen amaglara nas1l ula§ilabilecegini kararla§tirmak ve bu

nun igi~ gerekli insan gtictinti, araglar1 ve olanaklar1 uygun 

miktar ve niteliklerde biraraya getirmektir. Orgtitleme ola-

rak tanimlanan bu gorev, planlar1n verimli ve ekonomik bir 

bigimde uygulanmas1 i~in gerekli ko§ullar1 saglama ve stir-

dtirme ile ilgili ttim gal1§malar1 kapsar. 

Orgtitleme, i§letmenin kolay ve verimli yonetilebilir 

boltimlere ayr1lmas1n1 ve her boltimle ilgili gorev ve yetki-

lerin i§gorenler arasinda dag1t1lmas1n1 gerektirir. Bunun· 

sonucu olarak i§letmede yetki ve sorumluluk farklarindan 

dogan bir basamaksal yap1 ve gorev alan1 f arkl1l1klardan 

kaynaklanan bir fonksiyonel boltimleme olarak ortaya gikar. 

Kti~tik i§letmelerde mal sahibi-yonetici, mti§terilerin 

kay1tlar1, hizmetin ytirtittilmesi, kasa i§lemleri ve ~ali§an-

larin denetimi gibi ~e§itli alanlarda ki§isel olarak karar 

alabilir ve uygulayabilir. Ancak, i§letme btiytidtik~e i§bolti

mti ve f arkl1 gorevlerde uzmanla§ma gerekliligi giderek ar

tar. Buna bagl1 olarak da i§letmede ~ali§an ki§ilerin yetki 

ve sorumluluk alanlar1n1n daha a~ik ve kesin olarak tanimlan-

(24) Kemal Tosun, A.g.e., S.86-87 



mas1 zorunlulugu ortaya gikar. 

Btiytik ol~ekli i§letmelerde ise verimli ve dtizenli bir 

~al1§man1n saglanabilmesi ve amaca daha kolay ula§ilabilmesi 
. L 

i~in b~lir~i bir ~rgtitlenme ilkelerine uyulmas1 gerekir. Bun- . 

1ar1n:.-ba1:1l1calar1 9u 9ekilde ozetlenebilir: 

- i§letmenin amac1 a~ik ve kesin olarak tan1mlanmal1 

ve btittin ~al1§anlar1n bu ortak amaca yonelmesi saglanmal1d1r. 

- gal1§anlar, i§bolUmti ve uzmanla§ma yoluyla gorevle-

rini en etkin bir bi~imde ger~ekle§tirmeli ve ayr1ca bu ~a

balar aras1nda uyurn ve i§birligi saglanrnal1d1r .
1 

- 6rgUt tiyeleri, gorevlerinin gerektirdigi yetkilerle 

donat1lrnal1, yetki-sorumluluk denkligi gozetilmeli, yetki , . 

ve sorumluluklar a~ikca tan1mlanmal1 ve gerektiginde yetki 

devri ozendirilmelidir. 

- Yoneticilerin denetleyebilecegi ast say1s1; i§in 

niteligi, ~al1§anlar1n olgunlugu ve yoneticilerin yetenek

leri goz~ntinde tutularak uygun bir say1 ile s1n1rland1r1lma-

(Organizasyon kavram1na daha sonraki bolUmlerde kap~ 

saml1 bir §ekilde deginilecektir ... ) 

1. 6. 3. Emir-Komuta (Ytirtitme) Evresi: 

Haz1rl1k evresi, planlama ve organize etme.diye iki 

evreye ayr1lir. Bu iki evre, uygulamadan once gelen ''karar 

evresi" olarak da ele al1nabilir. Ancak, as1l karar evresi 

(25) isrnet S. Barutcugul, A.g.e., S.83 



planlama evresidir ve bu evre ttim olarak· dti§Unce ve ak1l yU

rti tmeye dayanan ve bu yonden de, statik (ha~eketsiz) bir ev-
." 

redir~ Plan, ister yaln1z bir tasar1 veya dti§tince niteligin
;_ 

de ol~un, ·ister kag1t Uzerine doktilmti§ olsun, bu statik ozti 

degi§tirmez. Buna kar§1n organize etme safhas1nda, hedefe 

ula§tirac~k i§ler ile ilgili <;ali§malar ba§lar. Bunlar, sozti 

ge<_;en i§le.ri gHrecek personel ile sermaye Hgelerini elde et-

me <;al1§malar1d1r. Bu maddi Hgeler ve insan Hgeleri, belli 

oranlarda birle§tirilir, koordine edilir ve etkili ve verim-

li bir bi<;imde i§ gHrebilecek bir duruma getirilirler. Boy

lece, maddi ve be§eri ogelerden ortaya ~ikm1§ bir yap1, bir 

kurulu§ olu§turulur. 

Buraya kadar, hedefe ula§ma konusunda bir i§lem yap1l

m1§ degildir. Ger9ekten Hrgtitleme evresinin sonunda kal1p, 

i§ yapmaya bir ad1rn at1lrnad1g1 zarnan, hi<; bir §ey yap1lrn1§ 

olmaz. Bu durum, bir hedefi ele ge9irmek Uzere emir bekleyen 

bir askeri birlige veya her ttirlti Uretirn ara<_;lar1 haz1r du

rumda olan, fakat harekete ge<;irilmemi§ bir i§letmeye benze

tilebilir. Hedefe ula§mak i<;in, kurulu§U harekete ge<;irmek 

gereklidir ki, bu, ancak, emir-komuta ad1n1 ta§iyan yonetsel 

<;ali§malarla mtimktin olabilir. tist,as1l bu evrede varl1g1n1 

ve onemini belli eder. Bundan onceki haz1rl1k evresi, plan-

c1lar ve organizatorler taraf1ndan ytirtittilebiltr· Bunlar, 

konular1nda uzman olan ki§iler olarak, bu iki evreyi eksik

siz bir bi<;imde ba§arabilirler; yeter ki,·bu kurulu§tan doga

cak riski Uzerine alacak bir ki§i bulunsun. Bu ki§iyede, 



mtite§ebbis denir. 

Demek ki, giri§imin ba§ar1s1zl1g1 durumunda riskleri 

ytikle~ecek bir ki§i varsa, planlama ve orgtitlendirme uzman-
;_ 

lar1, paz1rl1k evresiyle ilgili i§leri ba§arabilirler. Yeter 

ki, geride, meydana gelen kurulu§u, hedefine dogru yoneltme 

gibi dinamik bir yonetim i§levini yerine getirebilecek bir 

ki§i bulunsun ... I§te, as1l anlamda yonetici bu ki§idir(26). 

I§letme yoneticisinin ti9tincti bir temel gorevi, orgtit-

te ~ali§an insanlar1n bilgi ve yeteneklerinden en list dtizey-

de yararlan1lmas1n1n ve bu ki§ilerin ~abalar1n1n i§letme a-

ma~lar1 dogrultusunda yonlendirilmesin1n saglanmas1d1r. Bu-

rada onemli olan konu, ~al1ganlar1n ytiksek verim saglayacak 

bir bi~imde i~e istek ve heyecanla sar1lacaklar1 uyar1c1 ve 

ozendirici bir ortam ve ko§ullar1 yaratmakt1r. Bir yonetici-

nin yetenegi, ttim orgtit Uyelerini bir tak1m anlay1§1 ile 

~al1§maya yoneltebilecek ortam1 saglayabilmesi ile kanitla-

n1r. 

insanlar1n yonetiminde tipik olarak iki farkl1 anla-

y1§ bulunmaktad1r. Bunlardan ilki; insanlar1 tembel, sorum-

luluktan ka9an, basit ve s1radan i§lerden ho§lanan, her §ey-

den once gtivenlik i~inde ya§amak isteyen ve ~al1§t1r1lmas1 

i~in yak1ndan ve s1k denetlenmesi gereken varl1klar olarak 

kabul eden gorti§ttir. Bu anlay1§a gore insanlar1 yoneltmenin 

ba§ar1l1 yolu; iyi ticret, maddi odtiller, a~1k ve kesin tan1rn-

(26) Kernal Tosun, A.g.e., S.116-117 
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lanm1§ gorev ve yetkiler ve iyi bir denetimdir. 

·' ikinci gorti§ ise, insanlar1 ~al1§may1 seven, uygun 

ortaml~rd~i~aha ~ok sorumluluk ta§1maya haz1r, kendi kendi-

sini~denetleyebilen, yenilikgi ve yarat1c1 varl1klar olarak 

kabul eder. Buna gore, insanlar1n ~al1§t1r1lmas1 i~in onlara 

yeteneklerini kan1tlayacak gti~ gorevlerin ve s9rumluluklar1n 
' 

verilmesi, 9al1§malar1n1n saptanmas1, seyrek· ve uzaktan de-

netlenmesi ve psikolojik yonlerine onem verilmesi ge~ekmek

tedir. 

Bu gorti§lerin ger~ekliligi; iginde bulunulan ortama, 

i§gorenlerin niteligine ve olgunluk dtizeyine bagl1 bulunmak-

la birlikte genellikle gtintimtiztin turizm i§letmelerinde, in-

sana onem veren, onlar1n sosyal ve psikolojik sorunlar1na 

egilen, yap1c1 ve yol gosterici·bir bi~imde ~ali§anlara i§-

lerini i~ten arzulayarak ytirtitmelerinde yard1mc1 olan bir 

yonetim tarz1n1n daha ba§ar1l1 olabilecegi soylenebilir. 

Ba§ar1l1 bir yonetim i~in yaln1zca takdir edici soz-

ler yeterli degildir. Ayn1 §ekilde, ~ali§ma ba§ar1s1na gore 

bir odtillendirme plan1 da tek ba§1na ytiksek moral saglamaya 

ve iyi ve gtivenli i§ ili§kileri kurmaya yeterli olmamaktad1rf 

Buna kar§1n, yonetici ile i§gorenler aras1nda tek yonlti bir 

haberle§me ili§kisi yerine kat1l1ml1 bir yonetim stirecinin 

ve bu iki taraf aras1ndaki sosyal ili§kilerin geli§tirilme-

si, uyar1c1 ve ozendirici bir ~ali§ma ortam1 yaratacakt1r. 

Bu ortamda yonetici ile i§gorenler aras1nda kar§1l1kl1 



gtiven, anlay1§ ve sayg1 duygular1 geli§ecektir (27). 

1~6.4. Koordinasyon: 

'Koord1nasyon, en geni§ anlam1yla ayn1 zamanda tesadtif 

ettirI'lli demektir. Daha a .c;1k bir tan1mla, teknik, parasal, ti

cari vb. faaliyetlerin, kurulu§un diger kis1mlar1 tizerinde 

yaratacal1 etkileri hesaba katmakt1r. iyi koordine edilmi§ 

bir kurumun gortintimti §oyledir: Her departman ve boltim, diger

lerinin ne yapt1g1ndan haberlidir ve onlarla uyumlu olarak 

faaliyetlerini stirdtirtir. Yine her boltim degi§en ko§ullarla 

stirekli olarak uyum ic;indedir. Kurulu§, bu koordinasyon de

rece ve olc;tistinde varl1k ve gti<; kazan1r. 

Kurulu§ ic;erisinde var olan boltimlerin yoneticileri, 

ayr1 ayr1 koordinasyonla gorevlidirler. Ancak tepe yonetici

si, ttim kurulu§un koordinasyonundan sorumludur. Btiytik ve kar

ma111k durumlarda koordinasyon i§levi, bir koordinasyon mer

kezi taraf.rndan gerc;ekle§ tirilebilir. 

Koordinasyon; planlama, orgtitleme, emir-komuta, per

sonelin yeti§tirilmesi ve kontrol gibi i§levlertn bile§kesi 

olduguna ~e bunlarla c;ok s1k1 baglarla baglanm1§ bulunduguna 

gore, iyi bir koordinasyonun ilk ko§ulu ku§kusuz bu i§levle

rin ayr1 ayr1 eksiksiz bir bic;imde yerine getirilmesidir. 

Boylece, kurulu§, onu olu§turan tiretim etmenlerinin yal1n 

bir toplam1ndan daha fazla bir deger kazanabilir ki, bu de

ger fazlas1na koordinasyon degeri ad1 verilir (28). 

(27) ismet S. Barutcugil, A.g.e., S.83-84 

(28) Kemal Tosun, A.g.e., S.127 
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I§letmeler, belirlenen ama~lar1n1 en ust dtizeyde ger-

9ekle§tirmek i9in 9aba harcarlar. Bu 9aban1n ba§ar1ya ula§a

bii~esi i~in i§letmeyi olu§turan tlim unsurlar1n uyum i~inde 

~al1~~as1,i·aralar1nda bir dtizensizlik, ~eli~ki ~eya 9at1§ma-

n1n b~lunmamas1 gerekir. Bu, normal ve verimli bir ~al1§maa 

ortam1n1n saglanabilmesi igiri onemli bir onko§uldur. 

Ba§ar1l1 bir koordinasyon; planlama, orgtitleme ve de

netim gibi diger yonetim fonksiyonlar1n1n ba§ar1s1na dogru

dan bagl1 bulunmaktad1r. Bu fonksiyonlar1n yerine getirilme-

sinde gosterilecek ozen, koordinasyon 9al1§malar1n1 onemli 

ol~Ude kolayla§t1racakt1r. Burada onemli olan, koordinasyo

nun bask1 ve otbrite ile degil gontillti ve istekli bir i§bir

ligiyle saglanmas1d1r. 

Bir i~letmeyi olu~turan bireyler, gruplar ve bollimler 

aras1 i§birliginin ve uyumun saglanmas1 verimliligi btiytik 

ol9tide etkiler. Bu nedenle, i§letmenin daha kurulu§unda koor-

dinasycna uygun bir yap1ya sahip bulunmas1 ve yap1 degi§iklik-

lerinin koordinasyonu kolayla§t1r1c1 yonde olmas1 gerekir. 

Ayr1ca, orgtittin i§leyi§ kurallar1n1n, yetki-sorumluluk dag1-

l1m1n1n ve emir-komuta ili§kilerinin koordinasyona yard1mc1 

qlacak bi~imde belirlenmesi zorunludur. 

I§letmenin bir btittin olarak di§ gevre ile, diger i§-

letmelerle ve kendisi ile ili§kide bulunan ttim ki§i .ve kuru-

lu§larla etkile§melerinde dtizen ve uyumun saglanmas1, yoneti-

cinin koordinasyon fonksiyonunun bir diger boyutunu olu§tur-
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rnaktadir (29). 

L 6. 5. · Kontrol: 
.·: 

• Yone;l;:irn f onksiyonlar1n1n en onemlilerinden · birisi olan 

kontr~l, diger fonksiyonlarin neyi, nasil ve hangi ol~tide ba

§ard1g1n1 ara§t1r1r ve belirler. Kontrol, ne yapt1g1m1z1, ne

reye ula§t1g1rn1z, nerede bulundugurnuzu belirlerneye yarayan 

bir fonksiyo~dur. Koritrol ba§lica dort safhada ger~ekle§tiri

lir: Standartlarin belirlenmesi; standartlar ile ger~ekle§mi§ 

durumun kar§1la§t1r1larak sapmalarin belirlenip, yorumlanmas1, 

fiili durumun saptanmas1 ve yorumlanmas1d1r. Sapmalar1n neden-

lerinin ara§t1r1l1p dtizeltici onlemlerin belirl~nmesi. . ' 

'· 
Ki§isel gozlem, i~ kontrol, ba§aba§ grafigi, istatis-

tikler ve raporl~r, btit~eler ba§l1ca kbntrol ara~ ve yontem-

leridir. 

Kurulu§ i~erisinde yapilan ttim faaliyet ve i§levler 

bir kontrol alan1 olu§turmaktadir. ~agda§ ekonomide, ntifusun 

~ogalmas1, ulusal savunma ytiklerinin ag1rla§mas1 vb. etmenler, 

i§letmelerin en az gider ve f edakarl1kla liretimde bulunmalar1 

zorunlulu~unu artt1rm1§t1r. Bunun sonucu olarak, i§letmede 

hesap i§leri, ~al1§ma ve ~abalar1n yeniden gozden ge~irilmesi 

ve kontrolu gereksinmeleri kar§ilamaya ba§lam1§t1r. I§letme-

nin ozellikle ttimli ile ilgili yonetimin kontrolu, tiretim a-

ra~lar1n1n (zaman, hammadde, enerji, para, vb.) en fazla ve-

rimlilikle ~al1§t1r1l1p ~al1§t1r1lmad1g1n1 saptamaya yonelmi§-

tir. ~aba ve ~al19malarla elde edilen sonu~larin degerlendi-

(29) israet S. Barut~ugi., A;g.e., S.84-85 



rilmesi ile ilgili olarak, personel, di§ ili§kiler, finansal 

olarak, personel, di§ iligkiler, finansal olanaklar ve y~ne-.. 
ti~ kalitesinin belirlenmesi gibi konularda yolun bir kontrol· 

siste~i ku~ulmas1 gerekmektedir (30). 

- Yoneticinin bir diger gorevi de i§letmenin belirlenmi§ 

ama~lar1n1n hangi dtizeyde ger~ekle§tirildigini ve bu orgtitsel 

~abaya boltimlerin ve bireylerin nasil katkida bulunduklarin1 

ortaya koymaktadir. Denetim olarak tanimlanan bu gorev ile 

ger~ekle§en etkinlikler ba§lang1~ta ama~lananlarla kar§1la~-

tir1l1r. Bu kar§1la§t1rma sonucunda arada farklil1klar1n olup 

olmad1g1, eger varsa nedenlerinin neler oldugu ve ·bu konuda 

gelecek donemlerde nelerin yap1lmas1 gerektigi beli~lenir. 

Denetim ile ortaya ~ikan olumsuz sapmalar1n giderilmesi veya 

olumlu sapmalarin geli§tirilerek stirdtirtilmesi i~in gelecek 

donemlere ili§kin planlara bunlar1 saglay1c1 ilkeler konur. 

Bu nedenle, denetim ile planlamanin birbiriyle dogrudan ili§-

kili iki fonksiyon olarak dti§tintilmesi gerekir. 

Denetim 9ok 9e§itli bi~iml~rde yap1labilir. arneAin 

bir lokantada denetim, satilan yemek say1s1na, mti§terilerin 

§ikayet ve ovglilerine, brtit veya net ger~ekle§en kfir marj1na, 

yemek malzemeleri giderlerine veya benzeri bilgilere dayali 

olarak ger~ekle§tirilebilir. Turizm i§letmelerinde denetle-
. I 

nebilecek bu ttir bilgiler, e~er ~nceden belirl~nmi§ standart-

lar veya sapbanmi§ hedefler bulunuyorsa bir kar§1la§tirma o-

(30) Kemal Tosun, A.g.e., S.154 



yonetimi, denetim sonucunda ortaya gikan bilgileri gelecek 

dtizenlemelerdeki kararl1 ve planlari i~in gHz Hntinde bulun-
. L 

durmuyorsa·bu ~ali§raalar btiytik ol~tide geregini ve anlam1n1 

yitirtr. 

Bir turizm i§letmesinde yoneticilerin defetleyebilece-
. ' 

~i ~e§itli alanlar bulunmaktadir. i§gHrenlerin denetimi, 

hizmetin kalitesinin denetimi, maliyetlerin denetimi ve stok

lar1n denetimi bunlar1n ba§l1calar1d1r. Gtintimtizde bu konular-

dan her biri i~in geli§tirilmi§ ozel teknikler bulunmaktadir

i§letme yHneticilerinin denetimde etkinli~i saglam~k amac1y

la bu tekniklerden ve ~e§itli denetim ara~larindan yararlan-

mas1 gerekir. 

Bununla beraber, ba§lang1~ta ak1lc1 ve ger~ekci bir 

ama~ dogrultusunda ozenle planlanan, belirli temel ilkelere 

uygun bir bi~imde orglitlenen, iyi yoneltilen ve dtizenle~ti-

rilen i§letmelerde denetim fonksiyonunun ~ok daha kolay ola-

1.6.6. Egitim: 

Bir igletme yoneticisinin bir di~er Hnemli gorevi de, 

yerine kendisinden sonra yonetici olarak gelecek ki§ileri 

elitmektir. Boylelikle, i~letmenin yonetim basamaklar1nda 

~al1~anlar1n bir taraftan halen yapmakta olduklar1 g6revleri 

daha etkin bir bi~imde stirdtirmeleri ve diAer taraftan da da-

(31) ismet S. Barut~ugil, A.g.e., S.85 



ha list gorcvlere haz1rlanmalar1 saglan1r. Yoneticinin tuturnu, 

i§letmelerde c;al1i;;anlar1 kendilerini geli§tirmeye t>zendirici 

olrnal1d1r. Cal1§anlar1na ytikselme ve geli§me olanal1 s~Alama~ . ;_ 

yan i~1et~eler genellikle yetenekli personel bulamazlar veya 

buldUklar1nda da ilk f1rsatta i~letmeyi terkedenler, bu ye-

tenekli ki§iler olurlar (32). 

1.7. Yonetici ve Personel il~§kileri Konusunda Temel Gortis

ler: 

Yonetici ve Personel ili§kilerinde kar§1l1kl1 psikolo-

jik durumun olumlu ve olumsuz etkileri soz konusudur. Bu ytiz

den, yonetici ~e personel ili§kilerinde yakla§1m1m1z ''yonetim 

psikolojisi" yontinden olacakt1r. Yonetim psikolojirii c;e§itli 

bilim adamlar1 tarafindan ele al1nm1~ ve etrafl1ca incelenmi§-

tir. Konu tizerinde ara§t1rmalarda bulunmu§ baz1 bilim adamla-

rin1n gorti§leri kisaca a§aA1da ele al1nm1§t1r. 

1.7.1. Frederick W. Tavlor'un Bilimsel YHnetim Ak1m1: 

Taylor, incelemelerinde sanayide c;al1§a1n i§c;ilerin e

konomik olarak kullan1lmad1klar1n1 gozlemlemi§tir (33). Bu 

durumun iki zararl1 sonucu olmaktayd1: 

a. insan i~ i~in gerekli olmayan bir tak1m hareketlerde 

bulunuyor, bu nedenle de, i§e harcayacag1 enerji ve zaman1n 

btiytik bir kism1 bo§a gidiyor. Basit yap1labilecek i§leri, da-

(32) Isrnet S. Barutc;ugil, A.g.e., S.86 

(33) Erol Eren, Yonetim Psikolojisi (i§letme argiltleri ac;1s1n

dan), IStanbul, 1979, S.22 



ha uygun olmayan bir §ekilde yaparak ~abuk yorulriyor, (bu du

rum ke5tti planlamad.an kaynaklan1yor). 

b. Gerekli hareketlerin yan1s1ra gereksiz olanlar1n1 da 
. L 

yapmas1 hem saat ba11na Uretimi azaltmakta hem de i§~iyi daha 

gok ~rarak, gal1~ma saatleri ilerledik~e verimini dti§tirmek

tedir. 

Taylor'un inceledi~i i§ler, rutin i~lerdir. insanlar1n 

i~te harcad1klar1 zamani ve bo~ zaman1 kontrol etmek gerekli-

dir. Ki§i sUrekli ayn1 i§i yaparken kHtU planlama nedeniyle 

znman biybinn nedcn olmaktadir. Bu nedenle: 

1. i§ iyi planlanmal1 

2. i§gHrenler Hzendirilmeli 

3. i§ tan1mlamas1 yapmak ve uygulamak gereklidir. 

Kisaca Taylor, i§g5renler tizerinde durmu§tur. 

1.7.2. Henri Fayol'un Qal1~malar1: 

Fayal, list kademe y5neticilerinin planlanmas1na ili§-

kin ~ali§malar yapm1§ ve planlama, Hrgtitleme, emir-komuta, 

koordinasyon ve kontrol gibi yHnetim i§levinden s5z etmi§tir 

Fayal, insan psikolojisi, insan davran1§1, insanlara-

ras1 ili§kiler Uzerinde, hemen hemen hig durmam1§, tipk1 Tay-

lor gibi Hrgtitlerin etkin ve verimli i§ yapmas1 tizerinde dur-

mu§tur (34). 

(34) Erol Eren, A.g.e., S.24 



Fayol'e gHre, -insanlar tembeldir, 

- I§ yapmaktan ka~manin yollar1n1 arar. Bu nedenle kat1 .. ~ 
ve mtisamahasiz bir disiplin ve ceza sistemine gerek vardir. 

Her yapil~~ i~ olasinca gHzetilip, kontrol edilmelidir. O'na 

gHre~4nsanlar sorumluluktan ka~may1 tercih ederler. 

- i~in tan1mlanmas1 yap1lmal1, 

i~ emirleri, emirle birlikte i~in ietki ve sorumlulukla-

rin1n ona verilmesi, yHnetimde merkezkaga gidilmesi. 

- i§ ya da Hrgtit planlanmal1 

- elemanlar belirlenmeli 

- Hrgtitlenmeli 

i§i bizzat·s1~1rlar1 ile tan1mlay1p emir ve komutay1 ona 

gHre verilmelidir. 

1.7.3. Elton Mayo ve Hawthorne Ara~t1rmalar1: 

Hawthorne ara§t1rmalar1n1n amac1 (35), i§in fiziksel 

ko§ullar1nda degi§iklik yaparak ~al1§anlar1n verimliligini 

artt1rmaya yHneliktir. 

Bunlar; ayd1nlatma 

s1cakl1k 

i~yerinin geni~ligi 

ve diger fiziki girdilerdir. 

Yapilan ara§t1rmalar, teknik ve fiziksel ko§ullarda 

de~igiklik olmad1g1 halde olu§an verimlilik art1g1n1~ nedeni-

ni insanlararas1 iligki ve davran1§lar1n psikolojik sonucunda 

(35) Erol Eren, A.g.e., S.24 
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olu§tugunu gordtiler. 

l§ verimini etkileyen unsurlar, insan1n psikolojik 

durumundan kaynaklan1r. Normal ko§ullardak1 s1cakl1ga kar§in ,_ 

uygun olmayan yerde daha fazla verimli olunmas1 gibi. Bunun 

nedeni; 

a. Ozel ilgi ve itibar duygusuna kap1lma, onem verilme, 

b. Grup yar1§mas1 

c. Kayna~ma-yard1mla§ma, gal1§anlar1n hedefe ula§ma gay-

retini artt1r1yor. 

l§ yerindeki degi§iklik ve ~al1§an1n kendisine deger 

verilmesi onu ~ali§kan kilmaktad1r. 

Sadece fiziksel ko§ullar1n degi§tirilmesinin verim 

tizerindeki etkisi daha fazla degildir. insan1n sosyal bir 

varl1k oldugunu kabul edilmesi ve ona hissettirilmesi verimi 

daha da fazla artt1rd1g1 ve boylece, grup dinamigininde onem-

li bir etken oldugu ara§tirmalar sonucu ortaya konmu§tur. 

1.7.4. Douglas Mc Gregor ve X ve Y Kuramlar1: 

Mc Gregor, once klasik yonetim kuram1n1n betimlenme

sine giri§mi§ ve buna X kuram1 ad1n1 vermi§tir.lDaha sonra 

da, bu kuram1 §iddetle ele§tirerek Y Kuram1n1n (insansal 

ili§kiler kuram1) ilkelerini ortaya atm1~t1r (36). 

X kuram1n1n varsay1mlar1: 

1. insan ~al1§may1 sevmez 

(36) Erol Eren, A.g.e., S.26 



2. Sorumluluk almay1 sevmez, sorumluluktan kac;ar, yonetil-

meyi sever, yarat1c1 degil. 

3. i§letmenin c;1karlar1n1 dti§tinmez (bencillik) 
I.. 

4.- Geli§meye, yenilige kar§l direnir. 

5. Yap1s1 §artlanmaya uygundur. 

6. Disiplinle kontrol alt1nda tutulmal1d1r. 

Bu kuram, insan1n duygu ve dti§tinceleri ile hareket e

den bir varl1k olarak gormektedir. 

insan, i§ arkada§lar1n1 sever ve orgtitti benimserse, 

yHnetim y~tki ve sorumluluftunu ytiklenmeye haz1rd1r. 

Y kuram1.'n1n "Bireysel ve orgUtsel amaglarin kaynai;it1-

rilmas1" varsay1mlar1: 

1. Ortalama i§ten nefret etmez. i§ bir ba§ar1 tatmin 

kaynag1d1r. 

2. insanlar orgtite baglan1r, i§i ve i§ arkada§lar1n1 

severse, kendi kendini yHnetme ve denetim yollar1n1 

kullanarak orgtite daha yararl1 olmaya ve hizrnet et-

meye c;al1§1r. 

3. Amac;lara ula§mak ic;in hizmet eden ve ba§ar1ya ula

§an insanlar odtillendirilmelidir. En degerli odtil 

psiko-sosyal ve benligi doyurma gereksinirnlerinin 

4. Sorumluluktan kac;rnaz onu aramay1 da ogrenir. 

5. Orglitsel sorunlar1n c;Hzlimtinde gerekli olan irngele-

me, ustal1k ve yarat1c1l1k yetenekleri insanlar 



,• ' 6. gagda§ endtistri ya§ant1s1n1n ko§ullar1 insan1 ancak 

belirli bir konuda <;al1§ma ve uzmanla§maya zorlad1-· ;_ 

gindan, yetenek ve becerilerinin sadece bir kism1n-

dan yararlanabilmeyi saAlamaktad1r. 

BCSylece CSrgtitlerde insansal ili§kilerin CSnemini a~1k-

11kla--ortaya <;ikarm1§t1r. 

1.7.5. ·George C. Homans ve insan Grubu Yakla§1m1: 

Homans 1 1n sosyal modelinde ti<; tlge vard1i (37)~ 

Bunlar; - Faaliyetler 

- Kar§1l1kl1 ili§kiler 

- Duygulard1r. 

Faaliyetler; kar§1l1kl1 ili§kileri, kar§1l1kl1 ili§ki

ler; duygular1 olu~turur. 

YCSnetici ayn1 mekanda bulunmuyor ve normatif kararlar 

al1yor ise bir bask1 olu§ur, astlar aras1nda. ~i<;imsel olma

yan CSrgtit gti<;lti ise, bi<;imsel nro:i.itFn onunla btitUnle§mesi ge-

rekir . 

..JuYuUU\t( 
···-·····--·- ··--·-·· ·-·---------..... 

insanlar, i§ geregi olarak birbirleriyle ili§kilere 

ba~lad1klar1 zaman, kar~1l1kl1 bir duygusal ili§ki stireci de 

ba9lar. Kar§1l1kl1 ili§kiler artt1g1 stirece birbirlerini daha 

(37) Erol Eren, A.g.e., S.28 
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iyi tan1ma, anlama ve olumlu duygular1n geli§mesi soz konusu 

olur. Duygu ne kadar olumlu olursa insanlar1n birbirleriyle 

iligki kurma ~abalar1da o ol~tide artacakt1r. Bu ti~ oge aras1n~ 

daki kar§1l~kl1 etkilegim slireci bir dengeye var1ncaya kadar 

slirecektir. Bir grup birligi ve davran1§ birligi' olugturula

cakt1r. 

informal orgtit ile formal orgtit ama~lar1n1n ortak ~i

karlari oldugu anla§1l1rsa, Hrglitli ya§atmak ve Hrglitlin hedef-

lerine ulagmak ic;in gli~lti bir i§birligi olu§ur. 

1.7.6. Chris Argyris ve Olgunla§ma Kuram1: 

Argyris, .c;e§i tli deneylerle insanlara i§yerinde yliksel-

me ve serbest yetki kullanma imkan1 vererek onlar1 glidtileme-

nin oretitlin ama~larina ula9mada onemli bir yol oldugunu ispat-

lamaya ~al1gmaktad1r. Kiginin sorumluluk alan1n1n artt1r1lmas1 

onu daha olgunlagt1rmakta, bu da kendisine, hem kendisi ve 

hem de i§letme i~in yararl1 etkinliklerde bulunma imkan ve 

f1rsat1n1 vermektedir. 

Argyris'e gore, kigiyi zaman ic;inde olgunlagt1ran ye

di degigim soz konusudur (38): 

1. Ki§i pasif durumdan zamanla kurtulacak ve aktif du-

ruma ge~ecektir. 

2. Bagkalar1na s1k1 s1k1ya bag1ml1 olmak yerine, nisbi 

bir bag1ms1zl1ga kavugacakt1r. 

(38) Erol Eren, A.g.e., S.29 
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lara yonelecektir. 

4. Rastgele ve ytizeysel ilgiler yerine, bazi konularda 

daha derin ve gti~lti ilgiler gosterecektir. 
;_ 

5. ~imdiki zamanla ilgili davran1§lar1, yerini ge~mi§ 

ve gelecek zaman1 da dikkate alan, daha geni§ bir 

zaman stiresi ile ilgili davrani§lara b1rakacakt1r. 

6. Kendisini ba§kalar1ndan a§ag1 gorme hali, bir i§i 

ba§armada ortadan kalkacak, ba§k~lar1na e§it ya da 

daha list dtizeylere gelecektir. 

7. Kendi kendini tan1yamama duygusundan s1yr1larak 

kendisini tan1yacak ve davran1§lar1n1 kontrol alt1-

na alabilecektir. 

Bireylerin ald1klar1 ktilttirleri ve ki§ilik normlar1 da 

olgunla§ma degi§kenlerini etkilemektedir. ~ok az kimse tam bir 

olgunluga eri§ebilmektedir. Argyris'e gore; verimliligi artt1r-

mak i~in, 

- Stattiyti artt1rmal1 

- Stattiyti degi§tirmeden karar verme serbestligi veril-

melidir. Bunlar1n birlikte verilmesi olgunla§mayf yol a~ar. 

Olgunla§man1n yararl1 olmas1 i~in, orgtittin amac1 btittinle§me-

lidir. Ki§i kendine zarar gelmedik~e orglite zararl1 davran1§-

larda bulunabilir. Olgunla§ma beraberinde ogrenmeyi de geti-

rir. 

Orglit, olgunla§may1 kolayla§t1rmal1, engel olmamal1d1r. 

Bir ~ok sosyal ve psikolojik sorunlar1n temelinde ol

gun ki§iligin gerektirdigi davran1§lar1 gostermemek yatmaktad1r. 
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1.7.7. Gtidtileme ve Hijyen Kuram1: 

Ilk kez gtidtileme Abraham Maslow taraf1ndan incelenmi§-

tir. A. Maslow, insanlar1n sosyal ve psikolojik'bir varl1k 
. L 

olarak; bir tak1m ihtiyac;lar1·bulundugunu ve onlarin pu ih-

tiyac;-1ar1n1 tatmin etmek zorunda olduklar1n1 g<:srmti§ttir. Mas

low' a gHre bu ihtiy~c;lar be§ adettir ~39). 

Bunlar; 

1. Fizyolojik: Ki§inin ya§am1n1 stirdtirmesi ic;in gerekli, 

2. Gtivenlik: Fizyolojik gereksinimlerini stirekli kilacak, 

3. Bir gruba ait olma: Sosyal nitelik, 

4. Sevgi: 

5. Yarat1c1l1k: Kendisini btiytik topluluklara·kabul et-: 

tirmesi ile ilgili 

:il'.:VGi 

AiT iJLHA 

r i lYiJUJJIK 

(39) Erol Eren, A.g.e., S.31 



4G 

Hijyen kuram1 ise, gtidtileme konusuna Hzendirme ara~la

r1 bak1m1ndan yakla§rnayi HngHrmektedir. 

· Hijx~n, ~al1~anlar1n her ttirlti gereksinimlerini doyura-

rak ~~lar1 Hrgtit i~inde tutma ve Hrgtittin ya§amas1n1 tehlikeye 

dU§tirmeme anlam1ndad1r. 

Herzberg ve arkada§lar1na gHre; insanlari i§ yapmaya 

tizendirmek ve verimlerini arttirmak i~in onlar1n ~e§itli ih-· 
I 

tiya~lar1n1 doyurmal1d1r. ihtiya~lar1 doyuracak Hzendirme a-

1. ticretleri artt1rma olanaklar1 

2. Terfi ·ettirme 

3. i§i ba§ar1l1 kilacak Hnlemler alma 

4. i§i takd~r etme 

5. insanlar1n i§ yapma yetki ve sorumluluklar1n1 geni§-

letmedir. 

1.7.8. Rensis Likert ve YHnetim Sistemleri: 

Likert'e gHre (40), sermaye .. kaynaklar1ndaki kay1plar 

sigortalama, Hdtin~ alma vb. yollarla kolayca kapat1labildiAi 

halde, insan kaynaklar1nda olu§an kay1plar kola§ca kapat1la-

mazlar. Bu kaynaklar1n sigortas1 mevcut degildir. Yeni perso

i§e alma, eAitme ve geligtirme uzun y1llar al1r. 6rgtitlerin 

en Hnemli servetleri insan kaynaklar1d1r. Bu kaynaklar1 yHnet-

me en zor ve Hnemli bir gHrevdir. 

(40) Erol Eren, A.g.e., S.31 



47 

Likert ve arkada~lar1n1n geli~tirdikleri Hrgtitsel 

deAi1im programlari, orgtitleri x kuram1ndan Y kuram1na ge~

melerine yard1m etmeye, olgun olmayan davran1§lar1 olgun 
;_ 

davrani§lar yontinde ozendirmeye ve geli§tirmeye, hijyen 

etkenJ.eri yerine gUdUleyici etkenleri doyurmaya yonelmi§tir. 

Likert, orgtitlerin yUrUrltikte olan yonetim sistemle

.rini l'den 4'e kadar uzanan bir stireklilik i~inde oldugunu 

a~1klam1§t1r. Bu sistemler §Unlard1r: 

Sistem 1 : - YHnetim, astlara ender olarak karar verme 

stirecine kat1lma olanag1 tan1makta ve onlara gtiveni yok. 

- _Kararlar1n, btiytik bir kism1 ve ama~ saptama, 

orgtitUn list dtizeylerinde yap1lmakta ve kumanda zinciri vas1-

tas1yla alt kademelere iletilmektedir. 

- Astlar daha ~ok tehdit, korku te ceza yontem-

leriyle ~al1§t1r1lmakta, f1rsat dti§ttik~e verilen Hdtillerle 

fizyolojik ve gtiven ihtiya~lar1 kar§1lanmaktad1r. 

- Ast-list aras1ndaki ili§kiler az oldugu kadar 

korku ve gtivensizlik doludur. 

- Orgtittin kontrol stireci genellikle ytiksek yo

netim kademeleri taraf1ndan yap1ld1g1ndan bi~imsel Hrgtittin 

ama~lar1na kar§1 geli§tirilen bi~imsel olmayan HrgUtle§me-

lere de rastlan1r. 

Sistem 2 : - Yonetimin astlara kar§1 gUveni vard1r ve 

bir beyin hizmetkarlar1na kar§i gosterdigi gliven duygusu bi-

~iminde olu§mu§tur. 
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- Kararlar1n onemli bir kism1 ve orgtit~el 

ama~lar1n saptanmas1 ytiksek yonetim dtizeylerinde yap1l1rken, 
•·. 

bir~ok kararlarda baz1 s1n1rlamalar i~erisinde alt yonetim 
L 

kadenelerine go~erilmektedir. 

- Astlar1 gtidtilemede hem odtil ve hem de gti~lU 

cezalar kullan1lmaktad1r. 

- Ast-list ili§kileri, tistler bak1m1ndan bir 

hediye ya da ltituf, astlar bak1m1ndan da korku ve temkinli 

olma addedilmektedir. 

- Kontrol stireci hala ytiksek yonetim kademele-

rinin elindedir. Ancak, baz1 kontrol faaliyetleri. s1n1rl1 da 

olsa orta ve alt kademelere go~erilmi§tir. 

- Bi~imsel olmayan orgtittin varl1g1ndan soz edi-

lir, ancak, bu her zaman bi~imsel orgtit ama~lar1na kar§1 de-

gildir. 

Sistem 3 : - Yonetimin astlara onemli ol~tide, ancak tam 

olmayan gliveni var. 

- Politikalar1n dtizenlenmesi karar, geni§ ol~li-

de, ytiksek yonetim kademeleri taraf1ndan verilir. 

~ Astlar1n alt dtizeylerde ozel teknik kararlar 

vermelerine izin verilir. 

- Haberle§me a§ag1dan yukar1ya ve yukar1dan 
I 

a§ag1ya dogru ~ift yonlti i§lemektedir. 

- Odtiller, ast sorunlar1yla ilgilenmeler ve 

ender olarak verilen ce~alar gtidtileme arac1d1rlar. 

- Onemli kontrol faaliyetleri list ve orta kade-
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melerden alt dtizeylere gogerilir ve boylece astlara sorumluluk 

duygusu da ver~lmi§ olur. 
I 

- Bigimsel olmayan bir orgtit geli§ebilir, ancak 

o bi9imsei-orgtittin amaglar1n1 benimser ya da kismen baz1 ko

nula'.ra kar§1 gelir. 

Sistem 4 : - Yonetimin astlara gtiveni tamd1r. 

Karar verme e§gtidtimlti bir §ekilde orgtite geni§ 

olarak dag1t1lm1§t1r. 

- Haberle§me yaln1z hiyerar§ik olarak a§ag1dan 

yukar1ya ve yukar1dan a§agiya degil, yanlara dogruda i§lemek

tedir. 

- Astlara, ekonomik Hdtilleri artt1rm~, amaglari 

saptama, yontemleri geli§tirme ve faaliyet sonuglar1n1 deger

lendirme olanaklar1 verilmi§ ve eksiksiz bir gtidtileme olanag1 

saglam1§t1r. 

- Ytiksek derece gti~enlik duygusu ve arkada§l1~ 

havas1, ast-Ust ili§kilerinde alt kademelere kadar yay1lm1§-

Astlara kontrol stirecinde kat1lmalar1 igin 

geni§ bir yetki ve sorumluluk tan~nm1§t1r. 

- Bigimsel ve bi9imsel olmayan orgtit birbirinin 

ayn1d1r. Bu nedenle, orgtitsel amaglara ula§mak igin btittin 

sosyal gti9ler i§birligi yapmaktad1r. 

Sonu9 olarak, Sistem 1, gorev egilimi, otoriter ve bi-

9imsel bir yonetim eyeklini temsil etmektedir. 



Sistem 4 ise, grup ~al1§mas1n1 ve kar§1l1kl1 gtivene 

dayananan ili§kilere ~gilimli bir yonetim sistemidir . 

. Sistem 2 ve 3 ise, bu iki ucun aras1ndaki orta S§ama
; _ 

Likert'e gore, orgtittin yonetim tipi Sistem 4'e ne ka

dar yak1nsa o ol~tide ytiksek ve stirekli verim saglanacakt1r. 
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~I.ORGANiZhSYON VE ORGANiZASYON PRENSiPLERi 

2.I Tanim 

i~letme yonetiminde organizasyon konusu iki degi~ik anlamda 

ele a11nmaktad1r. Bu durum ayni zamanda organizasyon konusuna iki 

degi~ik yakla~im bulundugu ~eklinde de degerlendirilebilir. 

Birinci anlamda organizasyon; bir yapi, iskelet, onceden 

planlanmi~ ili~kiler toplulugudur. ikinci anlamda ise organizasyon 

bu yap1n1n·o1u,turulmas1 stirecini,bir sexi faaliyeti, .,organize et-

me faaliyetlerini ifade edebilir.(4I) Bu anlamlara ilave olarak or-

ganizasyon terimine ti9Uncti bir anlam de verildigi gortilmektedir. 

Bu anlamda organizasyon; toplumdaki diger varliklar arasinda bir 

sosyal sistem olarak organizasyona verilen isimdir. 

i~letme Yonetimi ile ilgili olmak daha 9ok birinci ve 

ikinci anlamdaki organizasyon ele al1nmaktad1r. Konu en basit haliy-

li ele al1d1g1nda herhangi bir organizasyonun varlik sebebi,ancak 

birden fazla ki~i ileve bir grup olarak belirli arna~larin ger~ekle~-

tirilebilmesidir. Bu durumda organizasyon yap1s1 sozkonusu 
I 

grubun faaliyetlerini koordine eden, biribiri ile uyumlu hale 

getiren bir mekanizma olmak kar§1m1za 91kmaktad1r. Ayni zamanda 
I 

organizasyon, yoneticinin kulland1g1 diger ara9lar gibi kullan-

(41) Tamer Ko~el; I~letme Yoneticiligi (Yonetici Geli§tirme, 

Organizasyon ve Davrani§) , Istanbul I982,s.I3. 
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d1~1 koordin~syon saglay1c1 bir arayt1r. Temelde bu arac1 diger 

arac;larctan ayiran bunun insan unsuru ile ilgil.i 0.lmas1d1r. Bu 

sebeple arac1n yap1s1 kadar, faaiiyetleri ~oordine . ederek ki§ilerin 

ozellikleri, yapilacak i§in niteligi, ortam ve c;evre §artlari-

na gore yap1lacak dilzenlerneler de oldukc;a onemlidir.(42) 

. Bazi yoneticiler, ki§inin ic;inde yal1§t1g1 organizasyon 

yap1s1 ne kadar kar1§1k olursa olsun, kalifiye bir ki§inin daima 

ba§ar1l1 olacagina inaniken; baz1lar1, ac;ik, sec;ik ve uygun bir or-

ganizasyon yap1s1 olu§tururlarsa ikinci h~tta ilc;ilncil d~recede 

kalifiye bir personelin de ba§ar1l1 olacagini dii§iinmektedirler.(43) 

Elbette her iki durumu da tek ba91na dogru kabul etmek milmkiln 

degildir. Bu konu ile ilgili olmak a§ag1d~ s1ras1yla net ba§l1klar 

olarak ac;1klarnaya gayret edece~imiz hususlar da ayr1 ayr1 onem 

arzetmektedir. 

(42) a.g.e., s.22 

(43) Tamer Koc;el; Yon~tim Kavram ve Teknikleri, Uluslararas1 

Egitim Mildiirltigil Yay1nlar1! , Istanbul 1983, s.22. 
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·2.2 Organizasyon Yap1s1 

- Belirli bir amacin ger9ekle1tirilmesi i9in birden fazla 

ki1inin 9al11mas1n1n gerektigi durumlarda, ki§iler arasinda ortaya 

;1kan i§bHltimli ve ili1kiler organizasyonun konusunu olu1turmak-

tadir. Bu bakimdan organize etmek denildiginde, 

.Belirli bir ama9 

.Bu amac1 ger9ekle1tirmek i9in yapilacak i1ler 

.Bu i1lerin 9al11acak ki1iler arasinda bHlilnmesi 

.Ki1iler arasindaki ili§kilerin .belirlenmesi hususla-

rin1 anlamak gerekmektedir. Degi1ik bir ifade ile organizasyon 

dizaynru olarak da if ade edilen ve belirli bir organizasyon 

~emasi ilc gosterilerek organizasyon el kitaplar1 ile ayr1nt1l1 ra-

le getirilen bu 9al1§maya organizasyon yap1s1 denilmektedir.(44) 

Tekrar ifade etmek . gerekirse burada Hnemli olan; ama9lar, ya-

pilacak i1ler ve personelin uyumlu bir 1ekilde bir araya geti-

rilmesidir. Diger bir ifade ile; planlanm11 hedeflere ula1mak 

i9in gerekli olan Hzel faaliyetlerinbelirlenmesi, faaliyetlerin 

mant1kl1 bir 1ekil, 9er9eve yada yap1 i9inde grupland1r1lmas1 

ve faaliyetlerin ozel pozisyonlara ve 1ah1slara tayini ile il-

gilidir.(45). 

(44) a.g.e., s.22 

(45) Herbert G. Rieks (gev: Osman Tekok); Orgiltlerin Yonetimi: 

Sisternler ve Be1eri Kaynaklar A91s1ndan (I.Gilt), Ankara, 

I977, s.332. 
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2~3. Formal ve Informal Organizasyon 

Orgnni~nsyon il.e ilgili olarak ilk olarak formal ve infor-

mal organizasyonlari ele almak, aralarind?ki farl1l1klar1 ve i-

li§kiler yoneticinin ba§arisi lizerindeki etkilerinden soz etmek 

gerekmektedir. Formal organizasyon onceden planlanmi§ ili§kiler top-

lulu~udur. Yapilacak i§lerin belirlenmesi, i§lerin gruplara ayril-

masi, gruplara ayrilan i1lerin kademeler ve mevkiler halinde dlizen-

lenerek aralarindaki ili§kilerin kurulmasi ve her mevkinin belirli 

yetkilerle donatilmasi ile formal organizasyon yap1s1 ,9lu§mak-

tadir. Nitekim organizasyo~ §emalarinda g6sterilen formal yap1d1r. 

Bu 9emadan yetki ve sorumluluklarin nasil ve hangi kademeler iti-

bariyle boltindUgli ve dag1t1ld1~1 gorlilebilir. Bu sebeple formal 

organizasyon olmasi gereken durumu gostermektedir.(46). 

I 
Informal organizasyon ise~ formal organizasyon yapisindaki 

kademe ve mevkilerin ~al19anlarca doldurulmasi sonucu olu9an, her-

hangi bir on planlama dtizenleme eseri olmayan fakat ki§iler~rasi 

ili9kiler sonucu olu9an bir yapidir.(47). 

Burada §U hususa ozelikle dikkat etmek gerekmektedir. ~ayet 

formal organizasyonun ongordiigii ili9kiler ile informal organizas-

yonda olu§an ili9kiler biribirine zit degilse, formal yapi dii9il-

nilldilgii 9ekilde i9leyecektir. Ili9kilerin biribirine zit olmasi 

(46) Tamer Ko~el; a.g.e., s.23. 

547) Tamer Ko~el; a.g.e., s.23. 



durumunda, ·informal ili$kiler formal organizasyonun i$leyi§ini 

ve ba$ar1s1n1 menfi yonde etkileyebilecektir. Formal ve Informal 

organizasyon kavramlar1n1 birlikte ~titala edilmesinin en onemli se-

beplerinden bir tanesi bahsedilen bu husustur. Zira yonetici, or-

ganizasyonun bu ozelligini bilmek , ve organizasyonun amaylar1n1 

ger~ekle$tirmek i~in informal ili$kilerden yararlanmak, olumsuz 

etkilerini hafifletmek mecburiyetindedir. Informal yap1n1n nasil 

olu$tugunu tesbit etmek daha yok psikolojik bir konudur. Ancak, yo~ 

netici bakimindan onemli olan, formal organizasyon ne olursa olsun, 
. ,. ~ 

bu formal yapinin yanida bir informal organizasyonun olu§tugunu bil-

ffiek ve ona gore davranmaktir. 
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2.4. Organizasyon Tasarimi ve Degerlemesinde Yararlanila-

bilecek l.lkeler 

Birden fazla ki§inin belirli bir amaci ger~ekle§tirmek 

tizer~ ___ _!:>ir __ araya gelmesi org-an±z-e -etme konusunu gtindeme getirmek-

tedir. Organizasyon tasarimi, i~letmenin amylarini geryekle§tirebil-

mek i9in elinde bulunan maddi ve bv~eri unsurlari dtizenleme araci-

dir. Organizasyon tasarimi; bir i~letmenin ama9lar1n1 ger9ekle~ti-

recek i~lerin belirlenmesi, bunlarin boltimler ve departmanlar ha-

linde gruplanmasi, bu gruplarin i9indeki o~ganlarin belirlenmesi, 

bu organlarin birbirleri ile ili~kilerinin ve aralarindaki koordi-

nasyonun hangi rnekanizma ile saglanacag1n1n belirlenmesi hususlari-

ni kapsamaktadirJ Buna gore, organizasyon tasar1m1 i§e: 

• i~letmeyi ama9lar1na ula~tiracak i~lerin belirlenme-

sini, 

• i§letmedeki temel i§bolilmtimtin kar§1la~r1lmas1n1, 

• Temel i~bolilmti i9inde yer alacak organlarin belirlen-

mesini, 

Organlar arasi yetki ve i§ ili§kilerinin belirlenmesini, 

• Temel koordinasyon mekanizmasinin belirlenmesini, 

• Organlarin §ema olarak if ade edilmesini ve 

• Organizasyon el kitaplar1n1n haz1rlanmas1n1 kapsamina al-

maktadir.(48). Bu sebeple organizasyon ilkeleri1 olduk9a fazla onem 

arzetmekte ve sozkonusu i§lerin yap1lmas1nda yoneticinin yararlana-

(48) Tamer Ko9el; a.g.e.; s.25. 
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bilecegi.kurallari ifade etmektedir. ilkelerden yeni bir organizas-

y o 11 Luu u r 1 1111 J ~· J n yo r or 1 on ma k m li m k Un o 1 d u ~ u g i bi , m c v cu t or go n i z Q s-

yon yap1s1n1 degerlemek i9in de yararlanmak milmkilndtir. Bu boltimde 

organizasyon tasar1m1nda yararlanilabilecek ilkeler ele alinarak 

a91klanmaya gayret edilmektedir. 

~. 4. T, T11ho liimii ve Bo l ii ml ere Ay1 rma ilkesi 

Organizasyonun ama~lad1g1 i§in en etkili ve verimli bir 

§ekilde yapilabilmesi i9in, i§boltimti ve uzmanla§maya imkan' verecek 
.~. 

§ekilde boltimlere ayr1lmal1d1r. (4~). Bu ilkenin dayand1g1 gor,ti§, 

i~bolffimti ve uzmanla§manin titerimi artt1rd1g1d1r. Bu durumda, orga-

nizasyonun amac1n1 ger~ekle§tirecek i§leri; belirli kriterlere go-

re par9alara ayirmak gerekmektedir. Bu durum, bir yandan uzmanla§-

ma bir yandan da yoneticilerin i§lere hakimiyetlerini kolayla§tir-

maktadir. 

i§boltimti ve bolilmlere ayirma ilkesi organizasyondaki temel 

i§bolilmti ile ilgilidir. Bu ilkenin uygulanmasinda ~e§itli ol9ilt-

ler kullanilabilmektedir. Sozkonusu ol9iltleri: 

• Fonksiyona go~e~ 

• Stire9 temeline gore, 

• Mal temeline gofe ve 

• CoQrafi temele gore ~cklinde ba~l1klar alt1nda gruplamak 

(49) Tamer Ko9el; a.g.e.; s.25. 
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milmkilndili. ~u konu ile ilgili olarak soylenilebilecek onemli bir 

husus, Temel i,bHliimtinde hangi Hl~ilttin kullan1labilecegi hususunun 

degi,ik tilrde ~a11,malar1 gerektiren bir konu oldugudur. i,letme6 

nin i~inde bulundugu sektor, Urettigi mal ve/veya hizmetin ozellik-

leri, personei yap1s1 vb. ~ok say1da degi,ken bu hususta etkili 

olabilecektir. 

2.4.2. Hiyerar,ik Yapi (Basamaklary Ilkesi 

Genel kabul gormu, ilkelerden ikincisi; organizasyonda yet-

ki ve sorumluluklarin a~ik ve kesintisiz bir bi~imde tepe yonetim 

kademelerinden en alt kademeye kadar akmasi gerektigidir. Bu ilke 

ile anlatilmak istenilen; organizasyonun hiyarar,ik bir yapi oldu-

gudur.(50). Organizasyonu olu,turan birimleri yetki bag1 ile biri-

birlerine baglanmas1 ve koordinasyonu kolayla,t1rmak bak1m1ndan bu 

baglari tepe yHnetiminde birle,mesi, mekezde toplanmas1 gerekmek-
1 

tedir. Bu durumda organizasyon, belirli kademelerden olu,an ve her 

kademenin sahip oldugu yetki ve s1rumluluklar1n kapsam1n1n farkl1 

oldugu piramit ,eklinde bir yap1 haline gelmektedir. 

Hiyerar,ik yap1 ilkesinin, bir organizasyon ilkesi olarak 

anlam1; i'bolilmti ve uzmanla,ma; ilkesine gote~-beiirli?i:ietr-gorev-lerin 

yetki ve sorumluluk derecelerine gore degerlenmesi ve kendi i~eri-

(50) Tamer Ko~el; a.g.e., s.26 
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sinde siniflamaya tabi tutularak hiyerar§ik bir yapi olu§turacak 

,ekilde ~irbirine baglanmas1d1r, Tatbikatta bu ilJe ile ilgili ol-

rak en 9ok kar§1la,1lan problem, yetki ak1§1nda meydana gelen ka-

ri§1kl1klar ve belirsizliklerdir. Soz konusu ilkeyi ~ok genel ola-

rak i1boltimil ve bolilmlere ayirma ilkesi ile mukayese ettigimizde, 

i'bollimli ve boltimlere ayirma ilkesi yatay farkl1la1may1, hiyerar1ik 

yapi ilkesi ise dikey farkl1la1may1 ongofmektedir demek milmklindilr. 

2.4.3. Amax Birligi Ilkesi 

Bu ilke esasinda organizasyonlarin varlik sebebt ile ilgili-

dir. Zira, organizasyonlar belirli bir ama9 iyin kurulmaktadirlar. 

Bu scbeplc; bir bUtUn olarak organizasyon ve organizasyondaki her 

kademe a~ik ve se~ik bir 1ekilde belirlenmi1 bir amaca sahip olma~ 

11d1r.(SI). Bu ilke organizasyon planc1s1n1n dikkatini devamli ola-

rak ama~ iizerinde yogunla1t1rmaga ~al1§maktad1r. Bu durumda; 

• Once organizasyonun temel amaci belirlenmeli, 

• Bu temel amacin alt ama~lari olarak boliimlerin ve mevki-

lerin amak9lar1 belirlenmelidir. 

Soz konusu belirlemiyi miiteakip, alt ama~larin ger~ekle1ti-

rilmesi ile organizasyonun ana amaci ger9ekle1tirilebilecektir. 

Hiyerar1ik yapi ilkesinde oldugu gibi, bu durumda ama~lar hiyerar-

(SI) Tamer Ko~el; a.g.e., s.27. 
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§isinden ~ahietmek mUmkiindiir. 

Bu ilkenin uygulanmas1 ile ilgili olarak., amac1 ortadan kalk

t1g1 halde varl1g1n1 devam ettiren veya amacin ikinci plana at1l1p 

yap1lacak i§lerin bir ama~ haline geldigi organizasyonlar1 gormek 

miimkUndiir. 

2.4.4. Emir-Komuta Birligi Ilkesi 

Birden fazla ki§iden emir alan bir ast'in etkin bir ~al1§ma 

yapmas1n1n gti~ olacag1 dil§iincesi bu ilkenin temelini olu§turmakta-

d1r. Emir-Komµta birligi ilkesi; organizasyonlarda, hi~ bir organi-

zasyon ilyesi, belili bir i§ hakkinda birden fazla ilst'den emir al-

mamal1d1r(52). §eklinde ifade edilmektedir. Ayr1ca koordinasyonu 

saglamak bak1m1ndan bu ilkeye uyulmas1 gerekmektedir. Uygulamada 

bu ilkenin s1k sik·~~iAeu~~ti,daha dogrusu dikkate al1nmad1g1 gorill-

mektedir. Bu durumun en onemli sebebi, farkl1 organizasyon yap1la~ 

rinda farkl1 sonu~lar elde ediliyor olmas1d1r. 

2.4.5. Kontrol Alan1 Ilkesi 

Bu ilke; ki§ilirin, ozellikle yoneticilerin zamanlar1n1n ve 

enerji~tinin s1n1rl1 oldugu ve dikkatlerini belirli bir sayidan faz-

la ast~a dag1tamayacaklar1 dil§ilncesine dayanmaktad1r. Soz konusu 

dil§ilnce; bir tist'tin etkili bir §ekilde kontrol edebilecegi 

(yonetebilecegi) astlar1n say1s1 s1rl1d1r §eklind1 ifade edilmekte-

(52) Tamer Ko~el; a.g.e., s.28. 
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Denetimi altinda bulunan.astlar1n1n say1s1, ilst'iln kontrol 

alan1n1 belirlemektedir. Her ilstiln Hncak belirli sayida ast1 etki

' 
li olarak yonetebilecegini dil§ilnilrsek; ast say1s1n1n, uygun say1dan 

fazla olmas1 durumunda yoaetici, yonetim gorevini geregi gibi yapaA 

mayacak, az olmasi durumunda ise yoneticiden g~re~i gibi yararlanil-

mami§ olacaktir. Bu durumu kontrol alan1n1 geni§ veya dar tutmak 

9eklinde de ifade etmek mtimktindlir. Ancak burada soz konusu olan 

en onemli nokta; kontrol alani ilkesinin ast say1s1nd~n ~ok ili§ki-

leri dikkate almas1d1r. Bu durum kontr61 alani ilkesinin yonetici-

nin denetledigi ili9kilerle ilgili oldugu anlan1ndad1r. Sozkonusu 

ili§kileri: 

Diret ili§ki 

• Kar§1l1kl1 iliki 

Grup ili§kisi §ekiinde ti~ ana ba§l1k altinda toplamak •lim-

kilndilr. Bir Ust ile astlari arasindaki ili§ki direkt, ayni tist'e 

bagl1 astlarin, Ustleri ile ili§ki kurarken birbirlerine dan1§ma 

zorunluluklari kar§1l1kl1 ili§kileri, bir ilst'iln kendisine bagli 

astlar birarada iken, astlarla k~rdugu ili§ki ise ~rup ili§kisini 
I 

olu§turmaktadir. 

I '. 

(53) Tamer !6~el; a.g.e., s.28. 
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Bu · baio.mdan konrol alanini sadece astt : sayisi olarak dilli!iln-

memek gerekmektedir. Onerilli olan ilst ile astlar ar·asindaki ili§ki-

lerdir. Konu ile ilgili oneli husus, astsayisinin bir degi§mesine 

kar§ilik ili§ki sayisinin daha yliksek bir degerle degi§iyor olmasi-

dir. Bu durum organizasyon tasariminda bir ilst'e bagli olmasi gere~ 

ken ve normal sayilabilecek ast sayir1nin belirlenmesi hususunu o-

nemli hale getirmektedir. Diger bir ifade ile kontrol alani ne ol-

malidir hususu onem arzetmektedir. 

Kon trol alanini belirleyen pek c;ok faktorden ba .. nzedi lmek te-

- dir. Bu faktorleri i;;u i;;ekilde ifade etmek milmkilndilr. (54):, · .I 

• Denetlenen i§in karma§ikligi 

• Diger i§lerle olan benzerlik 

• Diger i§lerle olan kari;;1likl1 baglil1k 

• Organizasyonun ic;inde bulundugu 6rtamin ozellikleri 

• f§le~in standarla§ma derecesi 

• Yoneticinin, tist'tin ve astlar1n1n nitelikleri. 

Bu faktorlere bakarak; bit organizasyonun belirli kademe~in-

de kontrol alaninin ne ol~as1 gerektigine ayri ayri karar v~rmek 

gerektigini soyleyebiliriz. H~zla degi§en durumlarda kontrol alani-

n1 dar, denetlenen i§lerin. biribirine c;ok benzer ve standart olma-
1 
i 

lari durumunda ise geni§ tutma~ mtimktin olabilmekte~ir. Uygulamada 

bu ilkenin en c;ok gozardi e ·dildigi durum, a§1r1 meri.<~t.i_:_bir yonetim 

(54) Tamer Koc;el; a.g.e.,s.3!. 
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sonucu, pek 9ok organin belirli bir yoneticiye baglanbasi durumudur. 

2.4.6. Yetki ve SorumluluAun denkliSi Ilkesi 

Bu ilke, organizasyon ilyelerinin sorumlu olduklari konular-

di karar alabilme yetkisi ile donat1lmalar1n1 ifade etmetedir. Di-

ger bir ifade ile, her yetkilinin, yetki kullan1m1n1n sonu9lar1n~an 

sorumlu olmasi gerekmektedir. Bu durum; organizasyonun her kademe-

sinde, ki~ilere verilen sormluluga denk olarak yetki de verilmeli-

dir, ,eklinde anlat1lmaktad1r.(SS). 

Bu ilke, bir yoneticinin yetki devretmi, olmasi, kendisinin 

sormlulugunu ortadan kaldirir ,eklinde yorumlanmamalidir. Zira, yo-

tici astlarinin elde edecekleri soncun nihki sorumlusudur. 

Soz Konusu ilke, uygulamada en~ok 9ignenen ilkelerden birisi 

olarak gorillmektedir. Genellikle organizasyon mensuplari belirli 

sonu~lari elde etmekten sorumlu tutulduklari halde, kendilerin, bu 

sonucu elde edecek i•lere ili,kin karar alma yetkisi verilmemekte-

dir. Bu durum, organizasyonun etkin bir ~ekilda i•leyi,ini engelle-

mek anlam1ndad1r. Sonuyta, sorumlulugu olan fakat yetkisi olmayan 

bir ki•i, kendisini sorumluluktan kurtaracak asgari performans dil-

zeyi ne ise o dilzeyde yali,makta veya,: ba:;;kalarinin karar vemesini 

bekledigi iyin etkin olamamakta; yetkisi olup da so~umlulugu olmayan 
! 

(55) Tamer KiJ~Ell: a.g.e. ,s.31 '~ 
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ki§iler i~e ~azen yetki dejenetasyonu ad1 verilebilecek uygulamala-

ra se be p- ola bi lmektedi r .• 

2.4.7. Yetki Devretme ilkesi 

Yukar1da ele ald1g1m1z yetki ve sorumlulugun denkligi ilke-

si ile yak1ndan ili~kili bulanan bu ilke, organizasyon tasar1m1 ka-

dar organizisyon i§leyi§i ile de ilgilidir. Yetki devretme ilkesi; 

organizasyonda, gerktiginde karar verme~yetkisi alt kademelere de~-

redilmelidir(56) §eklinde ifade edilmektedir. 

Bir organizasyonda yetkilerin merezi bir bi9imde mi, yoksa 

adem-i merkezi bir bi9imde mi kullan1lacag1 konusu ba§ka faktorle-

rin de incelenmesini gerektiren bir husustur. Bu faktorleri (57): 

• Yetki devredilmesi dii§iinilleri i§e ili§kin ozellikler, 

• Yo1wtici11111 VC ustlurJ.11111 kili!iscl ozcll:lklcri • 

• Olumsuz sonu<;lar1n i§letmeyi etkileme derecesi, 

• Bilgi ak1§ sistemi vbg: 

§eklinde ozetlemek mlimklindlir. 

Yetki devretme ilkesinin organizasyon tasar1m1 ile ilgili 

yonti, organizasyondaki temel i§boliimti ile ilgilidir. Yonetici ister-

se, i~lerin etkin yap1lmas1 i<;in yetki devredebilir. Ancak, yetki 

(56) Tamer Kos: el;a.g.e., s.31 

(57) Xamer Kos:~l;a.g.e., s.32. 
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devri ya.hep, ya hi~ riiteli~inde de~il, fakat nisbi bir konudur. 

Ba~ka bir ifade ile; belirli konularda ve belirli sinirlar i9inde 

ve belirli silrelerle yetki devredilebilir. 

2'.4.8. !stisna Ilkesi 

J3 u i.1. kc n c ii s t k o d cm e 1 e r i o y n. n t 1 la rd a n u z 11 k l a .o;i t l r a r a k , d a -

ha temel nitelikteki konularda dil§ilnmeleri i9in zaman ayirmak ama~-

lanmaktadir. Nitekim bu ilke; organizsyonda rutin nitelikteki karar-

lar, alt kaderne yoneticilerine b1rak1lmai1, ancak stratejik ve onem-

li nitelik ta§1yan kararlar list kademelere a11nma,1d1r (58) §eklinde 

ifade edilrnektedir. 

Organizasyon konusuna ili§kin teorik ve uygulamali 9al1§ma
' 

larin sonucu olarak ortaya 91kan rnod~rn organizasyon yakla§1m1~ or-

ganizasyonlarda verilecek kararlari: 

• Stratejik nitelikteki kararlar 

Yonetim kararlar1 ve 

Teknik nitelikteki karalar olmak ilzere ii~ grupta toplarnak-

tadir. Bunlardan stratejik kararlar tepe yonetimine, yonetim karae~ 
I 

lar1 orta kademe yoneticilerin~ ve teknik kararlar ise alt kademelere 

b1rak1lmakt1d1r. Her ii9·grupta :verilecek kararlarin ozelliklerini 
I 

farkl1 olrnasi, bu ay1r1m1 onemli hale getirmektedir. 

(58) Tamer Ko9el; a.g.e., s.32. 
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Bu"ilKenin organizasyon tasar1m1nda kullanilma 1ekli, o~ga-

nizasyonu ' ~lu~turan mevkilerin am~lari ve yetkileri belirlenirken 

hangi konularda ve hangi nitelikteki kararlardan sorumlu olduklari-

ni belirlemek 1eklinde olmaktadir. 

2.4.9. Denge ilkesi 

Denge ilkesi, organizasyonun ~e1itli bHlillerinin bilytikltiAti 

arasinda, standardizasyon ile esneklik arasinda ve merkezcilik ile 

merkezka~lik arasinda belirli bir denge saglanmal1d1r (59) 1eklin~ 

de ifade edilmektedir. 

Organizasyon tasar1m1nda yararlanilabilecek bir ilke olarak 

dengi ilkesi 1unu vurgulamaktadir: ,Bir organizasy~n dizayni yap1l1r-

ken, temel i1bHlil~ilne bagli olarak olu1turulan . organlar arasindaki 

kar11l1kl1 i1 ili1kileri ile bu ili1kilerin hangi 6rganlar1n sorum-
1 

lulugunda ve hangi koordinasyon mekanizmalari kuililanilarak yliriltli-

lecegi . belirtilmelidir. BHylece her alt siste~in etkin yal11mas1na 

imkan saAlayacak bilgi ve veri ak111n1 geryekle1tirecek bir organi-

zasyon yap1s1 kurmak mtimktindtir~ 

2.4.IO. Verimlilik Ilkesi 

Bu ilkenin temelinde, i1letme faaliyetlerinin ekonomik nite-

likte faaliyetler olrnasi bulunrnaktsdir. i1letme faaliyetlerinin ras-

yonellige dayanmasi gerektigi asasi, bu faaliyetlerin cereyan edecegi 

(59) Tamer Koyel; a.g.e., s.33. 
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yap1 olan organizasyonun, verimli 9al1§maya imkan verecek bi9imde 

planlanmas1n1 gerktirmektedir. 

Verimlilik ilkesi; organizasyon yap1s1 en dti§ilk maliyetle 

amaca uia§t1racak §ekilde planlanmal1d1r.(60) §eklinde ifade edil-

mektedir. 

Her i§letme karar1, pek 9ok faktor dikkate alinarak verilmek-

te ve o faktHrler a91s1ndan en uygun sayilan karar olarak kabul e-

dilmektedir. Bu sebeple, her i§letme karar1n1n temelinde optimallih 

sHzkonusudur. 

Elbette verilen kararlar belirli bir faktor a91s1ndan en iyi 

karar olmayabilir, fakat faktorler toplulugu kar§1s1nda en uygun 

sayilan karar olacaktir. Bu sebeplet organizasyon tasr1m1 sonunda 

bclirlcnccck orgunizasyon yop1s1 do, esas1nda, bir optimal kardr 

sonusunda olu§acaktir. I§letmenin ama~lar1n1 ger~ekle§tirme derece~ 

silile sahipo1dugu maddi ve be§eri kaynaklar, ger9ekl~§tirilecek 

yap1n1n bi~imini etkileyecektir. 

Organizasyon planc1s1, organizasyon yap1s1n1n tasar1m1n1 ya--
1 

parken verimliligi etkileyecek ~e§itli faktorlerden hangisine ne 

Hl~ilde agirlik vercegini kar§1la§t1rmal1 ve konuda bilin~li davran 

maya gayret gostermelidir. 

(60) Tamer Ko~el; a.g.e., s.33 
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2.4.Ii~ Basitlik ve Anla~1l1rl1k ilkesi 

~u ilkenin i§aret etmek istedi~i nokta, bir organizasyon ya~-

p1s1 olu§turulurken teme1 ili§kiler basit ve anla§1l1r bir bi~imde 

belirtilmi§ olmas1d1r. Dolayli ve tistil kapali tilrden ili§kiler, Br-

gtitiln 9al1§mas1n1 yava§latacaktir. ilke, organizasyon yap1s1 basit 

ve anla§1l1r olmad1d1r (6I) §eklinde ifade edilmektedir. 

Ayrica bazan bu ilke, organizasyon kademelerinin azl1g1 oia-

rak da;ele a11nmaktad1r. Bu durum, bir organizasyonda bilgi ve veri 

ak1§1 y6ntinden tin©m kazanmaktadir. Sayet, . Hrgtit ~ademeleri 9oksa, 

her kademe bilgi ve veri ak1§1m1n sihhatini azal~an bir rol oynaya-

caktir. Bu da ·pek tabiidir ki organizasyon ama9lar1n1n ger9ekle§ti-

rilmesini etkileyecektir. 

Kisaca organizasyon planc1s1, organizasyonun herbirimin te-

mel amac1n1 ve ili§kilerini basit ve anla§1l1r bi~imde belirlemeli~l ~ 

dir. 

2.4.I2. Degi§ebilirlik !lkesi 

Organizasyon belirli ama9lar1 ger9ekle§tirmek ilzere maddi 

ve be,eri unsurlarin dilzenme bi9imini gHstermektedir. ~ilphesiz bu 

dtizenleme belirli bir ortamda ve belirli §~rtlar altinda yapilacak-

tir. Sayet ortamin §artlar1 degi§iklik gHsterirse, yeni bir dilzen-

leme yapmak gerekebilecektir. Yani gerekirse organizasyon yap1s1n1n 

degi§ebilecektir. i§te bu sebeple degi§ebilirlik ilkesi; organizas-

yon, degi§en 9evre §artlarina uyabilir bir Hzellik ta§1mal1d1r ~iR~ 

(61) Tamer Ko~el; a.g.e., s.34. 
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linde ifa~e edilmektedir.(62). 

Degi§en §artlar; organizasyqnun ama~larinda, mevcut i§ yapma 

yontemlerinde, temel i§bolilmilnde ve daha bir~ok konuda degi§iklik 

yapmak mecburiyetin de beraberinde getirebilecektir. Sayet organi-

zasyon yap1s1, silrekli olarak kendini yeriileyebiliyorsa, degi§ebi-

lirlik ilkesi uygulaniyor demek milmkiln olacakt1r. Bu ilke ile ilgili 

olarak, organizasyon planc1s1na onemli gorevler dti§mektedir. Orga-

nizasyon planc1s1, devaml1 olarak organizasyonu etkileyen ortam §art-

lar1n1 degerlemek ve bu degi§iklikleri organizasyon yap1sina yansi-

tacak tekliflerde bulunmak zorundadir. 

(62) Tamer Ko~el; a.g.e., s.34. 
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2.5. Organizsyon Kademeler Arasindaki Farkla~ ve Ozellikleri -..-

Organizasyon yap1s1n1, c;.~1itli ac;.ilardan Jarkl1la1t1r1lm11 

bir yapi _ olarak gormek mtimktindtir. Burada onemli olan her kademenin 

ta11d1g1 farkli ozelliklerdir. Yonetici ac;.1s1ndan onemli oian bu 

farkl1l1klar1 bilmektir. 

Bir organizasyon gene! olarak alt, orta ve· list kademeler ol-

mak ti~ere i.ic;. kademe belirlemek mi.imki.indi.ir. Burada; i.istkademe; stra-

tejik di.izey, orta kademe, koordinatif dilzey ve alt kademe, ope-

rakyonel di.izey olarak nitelendirilmektedir (63). $tiphesiz bu tic;. k&l1.d1;!.me 
~ I :_. •· t° 

arasinda c;.e1itli farkliliklar bulunmaktadir. Bu farkl1l1klar1n ba-

11nda her kademede yapilan i1lerin o~gordilgli zaman gelmektedir. Alt 

kademedeki i1lerin kisa vadeli olu1una kar11l1k, list kademe uzun 

vadeli nitelik ta~iyan i1lerle ugra1maktad1r. Baha deAi1ik bir ifa-

de ile list kademe i1letmenin gelecegi ile ilgili kararlar ile ugra~ 

11rken, orta ve alt \. kademe daha c;.ok i1lerin etkin bir 1ekilde yapil-

masi ile ilgili kararlarla ugra1maktad1r. 

Kademeler arasindaki ikinci f arklilik ise ili1kiler baki-

m1ndand1r. Alt ve orta kademe ili1kileri bi.iyi.ik olc;.i.ide hiyerar1i ve 

emir-komuta zincirinde tan1mlanm11 bulunmaktadir. Buna mukabil list 

kademe daha c;.ok k~ndi kontrolil d111ndaki ve biiyiik olc;.iide bag1ms1z 

bir yap1 arzeden degi1kenler ile ilgili kararlar olmaktadir. Kisoca 

ozetlemek gerekirse, kademeler arasinda kararlarin gerek~tse,•gade-

(63) tamer Koc;.el; a.g.e., s.35. 
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· meler arasinda. kararlarin gerektird~Ai ili§kiler ve z•man . ~ I 
dan onemli farkl1l1klar bulundugu soylemek milmkilndtir. 
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2."6. 11iletmenin Btiylimesi ve Organizasyon Yap1s1ndaki Degi™-

Y6netici, iljletmenin bilyilmesine paralel olarak organizasyon . . 

yap1s1n1n degiljecegi hususunu silrekli g6z 6nilnde bulundurmak mecbu-

riyetindedir. 

Organizasyon i~inde temel i1ibH1UmUnUn belirlenmesinde 9e§it-

li kriterler kullan1lmaktad1r. Hemen tilm kriterl~rde temel husus 1 

amaci ger9ekle1tirecek i1lerin gruplanmasidar. Genellikle kil9tik 

ve tek tip mal ilreten i§letmelerde fonksiyonu esas alan gruplamaya 

kar11l1k, i§letme bilyildilk9e ve lirettigi mal ve hizmetierin 9e1idi 

artt1k9a organizasyon yap1sda fonksiyon esasindan lirlin (mamul/hiz

met) esasina dogru kaymaktad1r. 11letme daha da bliyildilk9e ve faali-

yetleri 9e§itlendik~e matriks tipi ve holding tipi organizasyon ya-

p1lar1 6nem kazanmaktadir. 

11letmenin bilylimesinin organizasyon yap1s1 ile ililikisi, kul~ 

lanilan temel i§b6lilmli kriterinde kendini g6stermektedir. Buyuyen 

bir iljletmede gerekli organizasyon degiliiklikleri yap1lmad1g1 tak-

dirde, bir taraftan bliylime durabilecegi gibi, digrr taraftan da ve

rimsiz bir faaliyet ylirlitillmlili olacaktir. Daha da onemlisi list dti-

'L.ey yu11ell111 U'L.Ull vu<lell plunlar<lun c;ok, kisa vu<leli i§ler ile ugru.,-

mak mecburiyetinde kalacaktir. Bu durum list dlizey yonetimin koordi-

nasyon gorevini yapamamasi olara da degerlendirilebilir. Ayrica i§-

letmenin bliylimesine paralel olarak organizasyon yap1s1n1n degiljti-

rilmesi, i§letmede yonetim ile ilgili bilgi ak1§ sistemi ile de ya-
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kindan i~gilidir. 1§1etme bilyildtik~e, list kademe yonetici· ihtiyay 

duydugu bilgileri giderek yilzytize ili~kilerle elde edemeyecektir. 

Bu durum, ihtiyay duyulan verilerri saglayan bir sistemin kurlma-

s1n1 zaruri haLe getirmektedir. ~ilphesiz bu sistem dogrudan org~.ni

zasyon yap1s1 ile ilgilidir. Ba§ka bir ifade ile, i~letmeler bilyti-

dilkye, organizasyon yap1lar1n1n olu§turulmasinda, yapinin bilgi a-

ki§i saglama yonil birinci plana ge~melidir(64). 

€64) Tamer Koyal; a.g.e., s.38. 



III. OTEL i~LETMELERi VE FARKLI BUYtlKLtlKTEKi tiQ OTEL i~LETME

SiNiN YONETIM-ORGANIZASYON BiQiMLERI BAKIMINDAN MUKAYESE-
·' 

Si: 
L 

3.~. OTEL i~LETMELERI VE OZELLIKLERI: 

3.1.1. Tan1m: Bu gali§mada "Y~netim ve Organizasyon Bi

~imleri Bak1m1ndan Ktigtik ve Btiytik Otel I§letmele~i'' kar§1la§

t1r1lacakt1r. Bunu yapmadan once otel nedir sorusunun a~1kl1ga 

kavu§turulmas1 gerekmektedir. Bu konuda, gerek yasa dtizen1eyi

ciler (yap1c1lar) olsun gerekse ilgili uzman ve kurulu§lar 

olsun tek bir "Otel'' tan1m1 Uzerinde anla§amam1§lard1r. Her 

biri kendi a~1s1ndan tan1mlama yolunu se~mi§tir. Biz de, salt 

bir tan1mla yetinmeyip, bu tan1mlardan olabildigince~~ararlan

maya gal1§t1k. Eksiksiz bir tek tan1mla oteli tan1miamak ol-

duk~a gti~. Her bir tan1m1n bir eksik yonti olabileceginden, 

birka~ tan1m1 birlikte ele almak gerekmektedir. Yap1lan ta

n1mlardan baz1lar1 §Unlard1r: 

"Oteller, as1l fonksiyonlar1 mti§terilerinin geceleme 

ihtiya~lar1n1 saglamak olan, bu hizmetin yan1nda, yeme-i~me, 

eglence ihtiya~lar1 i~in yard1mc1 ve tamamlay1c1 birimleri 

de btinyelerinde bulundurabilen en az 20(X) odal1 tesisler-

dir"(65). 

Orhan Sezgin'e gHre; ''Otel, insanlar1n konaklama, bes-

(X) 2634 say1l1 Turizmi Te§vik Kanunu'nun 37. maddesinin A 

f1kras1na gore Bakanlar Kurulunca 14.10.1983'de kararla§-

tir1lm1§t1r. 

(65) Turizm Yat1r1m ve l§let. Nit. Yonetmeligi, Madde 67. 
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lenme ve sair ihtiya~lar1n1 kar§1lamay1 meslek olarak kabul 

eden ekonomik ve sosyal bir i§letmedir"(66). 

Prof. Dr. S. Medlik'e gore; "Otel, sahibi taraf1ndan 
I. 

C>zel bJ.r sC>zle§meye gerek duyulmaks1z1n kendisine yap1lacak 

hizmete, ongortilen bir tutar1 odemeye gUcU yeter, istekli ve 

kabul edebilecek gortintimde olan yolcuya; yer, y~yecek ve i~e

cegin sagland1g1 bir i§letmedir"(67). 

Prof. Dr. W. Hunziker' e gore; "Otel, yer yabanc1s11 olan 

misafirlerin ilk planda ge~ici konaklama, ikinci planda yeme

i~melerine hizmet edecek bi~imde faaliyette·bulunan ve belir

li standartlara sahip clan ticari bir i§letmedir" . 

.. ., , 
Uluslararas1 Turizm Akademisi taraf1ndan yapilan tanima 

g~re, "Otel, yolcularin seyahatleri boyuncu Ucret kar§1l1g1nda 

konaklayabildikleri ve mutat olarak beslenme ihtiya~lar1n1 

kar§ilayabildikleri bir te§ekktild~r"(68). 

H. Olal1 'ya gore "Otel, . yap1s1, teknik dona tim1, kon-

foru ve bakim ko§ullari gibi maddi, sosyal degeri, personelin 

hizmet kalitesi gibi moral elemanlar1yla uygar bir insan1n 

arzu ettigi nitelikte ge~ici konaklama ve kismen beslenme 

ihtiya~lar1n1 bir Ucret kar§1l1g1nda kar§1lamay1 meslek olarak 

kabul eden ekonomik, sosyal ve disiplin alt1na al1nm1§ bir 

(66) Orhan Sezgin, Modern Otel Ytinetimi, istanbul 1970, S.3 

(67) Yilmaz Benligiray, Otel i§letmelerinde KAr Planlamas1 ve 

maliyet Kontrolti, Eski§ehir~ 1977, S?lO 

(68) Hasan Olal1, Otel i§letmeciligi ve Yonetimi, Izmir, 1973 

S.19 



bir i§letmedir"(69). 

·' Bu yapilan tanimlardan, otel denilince nasil bir kuru-

lu§ dti§Untilebilecegi ortaya ~ikmi§ olsa da, 1952 y1l1nda 

Otel Sahipleri Uluslararas1 Birligi (UIPH) tarafindan hazir-. . 

lanan proje, otel kelimesinin. her Ulkede a§agidaki ozelliklere 

sahip te§ekktiller i~in kullan1lmas1n1 kabul etmi§tir (70). 

"Otel: 

1. Yonetimiyle oldugu kadar donat1m1yla da mU§terilerin ihti-

ya~larina cevap verebilecek nitelikte olmal1d1r. 

2. Yalniz konaklama ihtiyac1n1 degil, ayn1 zamanda beslenme 

ihtiyac1n1 da kar§1layabilmelidir. 

3. Misafirler ile kisa vadeli bir anla§ma yapan i§letme olma-

4. Otelcilik endtistrisinin maddi ve estetik standartlarina 

uygun egilimi gostermeli ve buna kendini zorunlu saymal1d1r. 

5. Hi~ bir faktor onun misafir kabul etme ozelligini degi§tir

memelidir. 

6. Onun yolculara tahsis edilen odalarinda saglik ko§ullarina 

uygun olarak yerle§tirilmi§ banyo, lavabo ve tuvalet gibi 

donat1m ara~lar1 bulunmal1d1r. 

7. Tesisat1 ve donat1m1 ile konfor ve yardim i,teklerine cevap 

vermelidir. 

8. Yeter sayida teknik ve hizmet personeline sahip olmal1d1r". 

(69) A.g.e. 

(70) A.g.e., S.21-22 



77 

Verilen bu tan1mlar ve §artlar en az ozellikleri kap

samaktadir. Geli§en otel i§letmeciligi ile birlikte etkinlik ,., 
alanlar1 daha da geni§lemektedir. Mesela; konferans salonlar1~ 

l. 

ytizme havuzlar1, an1 e§yas1 satan dtikkanlar vb. gibi etkinlik

ler bunlardand1r. 

Bu nedenle, tanimlar yetersiz kalmakla birlikte otel 

denilince akla ne gelecegi hakk1nda bilgi vermektedirler. 

3.1.2. Otel i§letmelerinin tlzellikleri: 

Otellerin i§letmecilik a~1s1ndan ozelliklerini §oyle 

siralayabiliriz :· 

1. Otellerde tiretilen gayrimaddi nitelik ta§iyan hi~metler ve 

yiyecek-i~eceklerin sat1§1 i~in mti§terilerin i§yerine gelmeleri 

gerekir. tlteki endtistrilerde oldugu gibi tiretilen mallarin 

dag1t1m kanallar1ndan yararlan1larak satilma imkan1 yoktur. 

2. Mti§terilere saglanan hizmetin ba§ka yere ta§ima imkan1 ol-

mad1g1 gibi stok da edilemez. Bu durum tiretilen yiyecekler 

i~in de farkli degildir. Yiyecekler en kisa zamanda ttiketil

me zorunlulugundadir. Stok yap1lma imkani yok gibidir. 

3. Haz1rlanan yemekler btiytik ~e§itlilik gosterir. Hatta ayn1 

gtin i~inde haz1rlanan yemek ttirlerinin say1s1 bile az degil-

dir. 1 

4. Yapilan her hizmetin fiyat ve hacmi gene~likle standart 

maliyetinin saptanmas1 i<;in yap1lan teknik <;al1§malar1 hakl1 

~ikarmaz. 

5. Bir tiretim stireci, bir saatten az bir zaman i~inde tamam-
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lanir. Se~im imkanlar1 ~oktur ve sik sik defti§en mtigteri ta

leµleri tatmin olunmal1d1r. Talebin yerine getirilmesi belir-

li bir zam~n i~inde tutarl1l1k gostermez. Yani talebin ~ok 

oldugu zamanlarda fonksiyonlar daha hizl1 g~rtilmek zorunda 

oldugundan produktive artar, _fakat kalite dti§ebilir. 

6. Otel i§letmeciligi btiytik t>l~tide insan emegine dayan1r. 

Oteki endtistri dallar1nda otomatikle§me ve makinele§meye 

gidilerek Uretim artt1r1labilir ve personelin sosyal sorun-

lar111dan dogan problemler azalt1labilirken, otjl i§letmeci

liginde esas, konuk ag1rlama oldugundan ve §ahsi hizmet 

beklenildiginden bir noktadan sonra personel say1s1n1 azalt-

ma olanag1 bulunmamaktadir. 

7. Otel i§letmeciliginde, varl1g1n % 85-90 1 1n1 sabit deler-

ler, % 10-15'ini doner degerler olu§turur. Bu durum sabit 

bir maliyet olan amortismanlarin ytiksek olmas1na neden olmak-

tad1r. Ve bu gideri kar§1layabilmek i~in belirli bir doluluk 

ytizdesi ile ~al1§1lmas1n1 gerektirmektedir. 

8. Otelin 24 saat mti§terilerin emrine a~1k ve hazir olmas1 

iyi bir i~gilcti planlamas1n1 gerektirmektedir~ 

9. Hizmet stok edilerek talep aninda sunulamad1g1ndan sabit 

varl1klardan yeterince yararlanmak i~in belirli bir doluluk 

or~n1 ile ~al111lmay1 btittin y1la yaymaya ~al1g1lmal1d1r. 

10. Talep; politik, ekonomik ve iklim ko§ullariyla s1k1 

s1k1ya ili§kili oldugundan ozellik1e mevsim otellerinde talep 

tahmininde gti~ltik ~ekilir (71). 

(71) Y1lmaz Benligiray, A.g.e., S.12-13 
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11. Turizm endtistrisinde ~al1§an ttim i§letmeler, turizm hiz-

me~~erinin nitelili geregi birbirleriyle uyumlu alma, yakin 

bir i~birli~i ve kar§1l1kl1 yard1mla§ma iginde bulunma zorun-
1 

lulugupu duyarlar. 

12. Otelcilik bir hizmet i§letmesidir, sat1lan daha ~ok hiz-

mettir. 

13. MU§terinin ihtiyaglar1n1 ekonomik ve sosyal yonden gideren 

i~letmelerdir. 

3.1.3. Otel I§letmelerinin Btiytikltiklerine G~re S1n1fland1-

i§letmenin btiytikltigti te§ebbtis ta~af1nda9 bir araya 
~ . 

getirilen Uretim ara~lar1n1n ttimtidtir (72). Uretim a~a~lar1, 

i§letmenin faaliyetlerinde d1rekt veya endirekt kullan1lan 

unsurlar olduguna gore, bir otelin btiytikltigtinti belirlemeye 

imkan tan1yan kistaslar §Unlar olacakt1r(73): 

a. Otelcilik i§letmesine yat1r1lan sermayenin miktar1, 

b. I§letmede istihdam edilen i§~i say1s1 veya belirli bir 

sure i~erisinde otel personeline odenen licretlerin toplam 

miktar1 

c. Oda say1s1 

d. Sosyal ve ktilttirel faaliyetlere ayrilan kisimlarla, 

(72) Suat Keskinoglu, Genel I§letme Ekonomisi Dersleri, CiltI, 

Ist., 1961, S.128 

(73) Hasan Olal1, Otelcilik Endtistrisi Yat1r1mlar1 ve Finans

man1, Izmir, 1965, S.27 
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konferans, ziyafet ve lokanta salonlar1, 
I 

e. Otel eklentilerinden olup, seyahat acentalar1na, kuaforlere 
·' 

veya sat1§ magazas1 olarak diger te§ebbtislere kiralanan yerlerin 
L 

hacrni, anlaminda gergek bir organizasyonun s1n1rlar1. 

f .:_ I§letrne ekonornisi, 

·Bu esasla gore oteller: Btiytik, orta, kti~Uk, ~ok kU;Uk 

olmak Uzere dort grupta toplanabilir. 

Prof. H. Olal1'n1n otel bUytiklUklerini belirlernede kabul 

ettigi olgtiler §Unlard1r (74): 

a. Btiytik Oteller: 

i. Ortalarna oda say1s1, 100 ve yukar1s1(en az 160 yatak) 

ii. Oda ba§ina 1-1 i§gi say1s1 tizerinde, istihdam hacmi 

100 veya daha yukar1 seviyede. 

iii. Tesiste gUnUn i§letmesine gore kullanilan bir rnaliyet 

veya yat1r1lm1§ kapital miktar1. 

iv. Yemek ve bale salonlar1 d1~1nda 500 m21 den fazla 

mti§terek alan. 

v. i§letrne organizasyonunun gergekle§tirilrni§ olmas1. 

b. Orta ve Ktigtik Oteller: 

Otelcilik endtistrisinde orta ve ktigtik i§letmeler ara

s1nda ozellikleri nedeniyle ; kesi~ bir ayr1m yap1larnarnakla 

beraber 50 ile 100 i§gi 9al1§t1ran, 60-100 oday1 igeren otel

leri orta i§letrne, 30-50 ig~i gai1§t1ran 10-50 {X) oday1 ige

ren otelleri de kUgUk i§letme olarak kabul etrnek olas1d1r. 

(74) Ibid., S.27-38 
(X) tilkernizde, Turizrn Mevzuat1 1 na gore otel olrnak igin en az 

20 oda gereklidir. 
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c. gok KU~tik Oteller: 
I 

Bunlar konaklama hizmetini stirekli §ekilde i§ edinmeyen 

hizmetlerin genel olarak 1-5 ki§i taraf1ndan gHrtildtigti ancak 
i . 

2-20 konugu bar1nd1rmaya uygun bulunan i§letmelerdir. 

3.1.4. Btiytik ve Ktictik Otellerin Genel Mukayesesi: 

3.1.4.1. Btiytik Otelin Usttinltikleri: 

Turizm endtistrisinde btiytime ile birlikte saglanan baz1 

Hnemli tisttinltiklerin bulunmas1, gUntimtizde turizm i§letmelerini 

btiytimeye y~neltmektedir. Tek ve kti~tik bir i§letmede Hl~ek 

ekonomisi s1n1rl1 kalabilir. Btiytime ile birlikte, Hnemli yH

netim engelleri ortaya ~ikmadan, belirli bir noktaya kadar 

otellerin Hl9ek ekonomisinden yararlanma imkan1 vai~1r. ~19ek-

ten dogan tisttinltikler §unlard1r: 

1. Finansman Alaninda: Btiytik i§letmeler, kti~tik olanlar1n 

ula§Smayacag1 dtizeyde seimaye kaynaklar1n1 kendi Hz kaynakla-

rindan ve d1§ar1dan saAlayarak biraraya getirebilirler. Turizm 

alan1nda btiytik i§letmelerin kredi saglayabilmeleri ve uygun 

finansal olanaklara sahip olmalar1 genellikle daha kolayd1r. 

Bu durum, gerek i§letmenin kurulu§ ve in§a a§amas1nda ve ge

rekse i§letme a§amas1nda ayn1 dtizeyde sHz konusudur. Burada 

en Hnemli etken, btiytikltigtin sermaye piyasasinda ve kamu 
I 

oyunda yaratt1g1 gtivendir. Ayr1ca, btiytik i§letmeler, saglanan 

f onlar1n etkin kullan1m1 i~in gerekli yHnetim bilgi ve bece-

risine sahip bulunmaktad1r. 

2. Pazarlama As1s1ndan: Yeterli dtizeyde tan1t1m yapabilme, 
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tirtin c;e§itlendirme ve btiytik gruplar1 ag1rlayabilme yetenegi

dir. Btiytik turizm i§letmeleri etkin bir pazarlama ve sat1~ .. 
sistemi kurabilirler, c;e§itli mal ve hizmetleri birlikte 

L 

sunabilirler, daha dti§tik birim maliyetleri nedeniyle daha 

esnek~bir fiyat politikas1 uygulayabilirler ve etkin ve yogun. 

tan1t1m kampanyalar1na giri§ebilirler. Bu i§letmeler ayr1ca, 

pazar ara§t1rmas1 yapma ve firma imaj1 yaratma gibi ytiksek 

maliyetli pazarlama c;abalar1n1 da ytirtitebilecek mali gtice 

sahip bulunmaktadirlar. 

3. Satin Alma A91s1ndan: Btiytik i§letmeler, merkezcil ve 

orgtitlti tedarik politikas1 nedeniyle maliyetleri onemli olc;ti

de dti§tirtirler. Btiytik miktarlarda al1m yapmalar1 ve finansal 
. .., ~ 

gtic;leri nedeniyle miktar ve pe§in odemi indirimlerinden ya-

rarlan1rlar. Dogrudan Ureticiden al1m yaparak arac1lar1 

ortadan kald1rabilirler. ·Planl1 ~e orgtitlti bir c;aba sonucu 

tedarik i§lemlerinin yan1s1ra, ta§ima ve dag1t1m i§lemlerin-

de de etkinlik sa~larlar. 

4. YHnetim Bak1m1ndan: YHnetim giderleri, artan i§ hacmi-

ne ve i§letme btiytikltigtine dogrudan bagl1 .olarak artmamaktad1r. 

AYr1ca, btiytik i§letmeler ytiksek nitelikli yoneticiler ve uzman 
I 

i§gorenler istihdam edebilme ve bunu saglayacak' c;ekici ve c;a-

l1§maya ozendirici ticret ve personel politikalar1 izleyebilme 

olanag1na sahiptirler. Bu i§letmeler, ileri planlama, org1tit -

leme, yoneltme, dtizenle§tirme ve denetleme teknikleri kulla

narak ba§ar1l1 bir yonetimi gerc;ekle§tirebilirl~r. Ayr1ca, 

i§letme ic;i egitim ve ytikseltme uygulamalar1 ile de c;al1§an

lar1n bagl1l1g1n1 ve niteliklerini geli§tirebilirler. 
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5. Teknik Ac1dan: Btiytikltik ile birlikte teknik ekonomile

rin de ortaya <;1kmas1 beklenebilir. ~zellikle, belirli bir 
·' 

cografi dag1l1m gosteren alt birimlere sahip bir turizm i~let~ 
i 

mesinin mutfak, gama§1rhane ve tamir-bak1m atelyesi gibi tire-

tim lri.rimlerini ve hizmet olanaklar1n1 merkezcil bir yapida 

Hrgtitlemesi bu teknik tisttinltikleri belirgin bir bigimde orta

ya g1kar1r. 

6. Riskin Dag1t1lmas1 Bak1m1ndan: Btiytik i§letmeler, farkl1 

kurulu~ yerlerinde tesisler in§a ederek, bir tesis i<;inde 

farkl1 sati§ ve hizmet tinitelerini biraraya getirerek ve tirtin 

farkl1la§t1rmas1na giderek riskin azalt1lmas1na gaba gHstere-

bilirler. Turizm a~1s1ndan riskli yore~ere ve alanlara yati-

rim yaparken buradan dogabilecek zararl&r1 giderecek dtizeyde 

karl1l1ga sahip projeleri de birlikte ele alabilirler (75). 

7. Nitelikli Personel ~ak1m1ndan: Faaliyette bulunulan 

alan1n ozelligi geregi, btiytik i§letmeler, nitelikli personel 

kullan1m1 bak1m1ndan belirgin bir Usttinltik saglarlar. Emegin 

degerlendirilmesi daha verimli olur. 

3.1.4;2 BUytik Otellerin Sak1ncalar1~ 

Otel i§letmelerinde ol~egin btiytimesi ile birlikte 

ortaya g1kan baz1 onemli sak1ncalar da bulunmaltad1r. Bunlar1n 

ba§l1calar1 ana hatlariyla §Unlardir: 

1. Sabi t Maliyetler Bak1m1n_dan, btiytik i§letmelerde sabi t 
\ 

maliyet giderleri ~ok ytiksektir. Ayrica, talepteki daralmala-

(75) ismet S. Barut~ugul, Turizm i~letmeciligi; Bursa,1982, 

S.77-78 
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'. 
ra kar§1 esnek bir bi~imde uyum saglayabilme olanag1 da bulun-

maktad1r. Ornegin, kolayl1kla i9ten ~ikar1lamayacak veya vaz-

ge~ilmez nitelikte olan i~gorenler talebin darald1g1 donem

lerde btiytik
1

konaklama i§letmelerinde Hnemli maliyet unsuru 

olu§tUrurlar. 

2. l§letmenin btiytikltigti, orgtitlenme ve dtizenle9tirme gHre

vini gU~ ve karma91k kilmaktad1r. Btirokratik i§lemler yogun-

la§makta, yonetim ve denetim onemii bir sorun olarak -0rtaya 

~ikmaktad1r. Ayr1ca, gorevlerde a91r1 uzmanla§ma da boltimler 

aras1 yard1mla9ma ve gorevler aras1nda i§goren degi§tirebilme 

imkan1n1 zay1flatmaktad1r. I§letme i~inde dogru4an haberle§

me, i§birlili ve sosyal yak1nla9ma azalmaktad1r. ivg~renlerin 

maliyetlere kar§1 duyarl1l1g1 kaybolmaktad1r. 

3. Btiytik otel i9letmeleri, genellikle. di§ turizme dontik 

olduklar1ndan turizm olay1n1 etkileyen ekonomik, sosyal ve 

politik deAi§ikliklerden ve uluslararas1 ili§kilerden ~ok ve 

~abuk etkilenirler. 

4. Btiytik i§letmelerin bir diger sak1ncas1 da, kti~Uk otel 

i§letmeciligini ve bHlgesel Hzelliklerini korumak isteyen 

kti~tik giri§imcileri bask1 alt1nda tutmas1, gti~ durumda b1rak

mas1 ve eritmesidir(76). 

5. istihdam hacmi arttik~a ~al19an personel ili ilgili 

mevzuat onemli olmakta ve personel giderleri aAir bir ytik 

olu§turmaktad1r. 

(76) A.g.e., 78 
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6. Kurulu§ yeri faktorleri nedeniyle dinlenme ortam1ndan 

uzakla§1lmaktad1r . .. '; 

7. Giri§~mci ve personel aras1nda tamamen rasyonel ili§

kiler kurulmaktad1r. Personel uzmanla§t1g1ndan esneklik 

kaybolur. 

8. Mti§teriler aras1 sosyal ili§kiler sig kalir. Apartman 

ya§am1na benzer bir durum ortaya c;ikar. 

3.1.4.3. KU9Uk Otel I§letmelerinin Usttinltik ve Sak1ncalar1: 

Kti9tik otel i§letmelerinin de kendine has baz1 UstUnltik-

leri ve buna kar§in da bazi sorunlar1 ve sak1nc~lar1 bulunmak-

Ktic;tik otel i§letmeciligi, her§eyden once btiytik boy1ut-

larda finansman sorunu ortaya c;1karmad1g1ndan giri§ken, dina-

mik ve yetenekli ki§ileri turizm alan1na c;ekmektedir. Daha az 

say1da c;ali§an gerektirdiginden bu i§letmelerde yonetim, ha

berle§me, orgtitleme ile c;al1§anlar arasinda uyum, .i§birligi 

ve sosyal yak1nl1k kolayl1kla gerc;ekle§ebilir. Yonetici, 

yonetim tarzi ve anlay1§1 ile c;al1§anlar1n kendisine ki§isel 

bagl1l1g1n1 saglayabilir. 

Kti<;tik otellerin patron-yoneticisi, gerek kendisi ve 

gerek ailesi ic;in i§letmenin gelirinin ~nemli bir kismina u-

la~an, konaklama ve yeme-ic;me gibi parasal olmayan c;1karlar 

saglad1g1ndan, oteli bir i§letmeden c;ok bir ev gibi yonetmek

tedir. Bu da, pazarlamaya ki§isel bir yakla§1m getirmekte ve · 

genellikle rahat ve samimi bir ortam yaratarak mti§terinin 
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psikolojik tatminini artt1rmaktad1r. Kti~Uk c otel igletmeleri 

deli§ik zevk ve al1gkanl1klara, ozel isteklere ve farkl1 
" 

mti§teri psikolojisine uyum saglayabilecek esneklige sahiptir-
j_ 

ler. Bu esneklik nedeniyle, talep dalgalanmalar1ndan, degi§en 

ekonoirrik ve politik ko~ullardan daha az etkilenirler. 

KU~tik otel yoneticisinin hizmetlerin gtinlUk yonetimin

de gali§anlara ve mti§terilere yak1n olmas1 zorunlulugu ve ozel 

isteklere ve ayr1nt1lara dikkat etmek durumunda bulunmas1, 

baz1 ozel yeteneklere sahip olmas1n1 gerekli kiTmaktad1r. Bu 

yonetic~nin ki1iligi, mti1terilerin ve i1gorenlerin tatmininde 

onemli bir rol oynar. Bu nedenle, ktigtik otel yoneticisinin 
I 

ozellikle insan ili§kilerinde son derec~ dikkatli v~,bilgili 

olmas1 gerekmektedir. 

Kti~tik otel i§letmelerinin onemli bir sak1ncas1 da, 

ailevi yonetim gelenegine bagl1l1k ve tutuculuk nedeniyle 

modern yonetim ve pazarlama tekrtiklerinden yararlanamamalar1-

d1r. BUytik otellerin reklam, fiyat ve hizmetler yoluyla re

kabeti kan~1s1nda ~ogunlukla gti~stiz kal1rlar. Ancak, konaklama 

ve yeme-i~me hizmetlerinde kendilerine ozel niteliklerden kay

naklanan bir imaj yaratarak rekabet edebilmeleri beklenebi1ir. 

Bir konaklama i§letmesinin . btiytikltigtin veya kti~Ukltigiln 

Usttinltiklerinden yararlanamayacagi kritik bir ol~ege sahip 

olmas1 da mtimktindtir. <;ogunlukla bu orta btiyilkltikteki i§letme-: 

lerin ayn1 bolgedeki benzer i§letmelerle kar§1l1kl1 gtivene 

dayal1 bir i§birligine girdikleri, birbirlerinde~ bag1ms1z ve 

birbirlerine rakip olmalar1na kar§1n pazarlama, tedarik gibi 
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konularda i§birligi yaparak btiytikltigtin saglad1g1 ekonomiler

den yararland1klar1 gorUlebilir. 

Ayr1ca, birbirine rakip olmayan, kurulu§ ·yerleri farkl1 
L 

orta btiytikltikteki i§letmelerin de ozellikle pazarlama ve ta-
~ 

n1t1m-amac1yla birle§tikleri ve ortak bir strateji izledikle~ 

ri gortilmektedir(77). 

(77) A.g.c., S.78-79 



3.2. Otel Isletmelerinde Yonetim: 

~.· 2 .1. Otel I§letmelerinde Yonetim Kavrami: Yonetim; sahip 

olduklar1 otorite ve sorumluluklar1 bilen ve bunlar1, bir tirtiri 
L 

ortaya koymak yolunda te§ebbtiSUn diger ara~lar1 ile beraber 

kullanan insanlar toplulugu olarak kabul edilebil:i,r. Bu tirtintin 

sat1§1ndan yonetim, kendi bedelini(maliyetini); personel, 

ticretlerini, te§ebbtisti finanse edenler de kar paylar1n1 al1r

lar. Otelcilik endtistrisinde bu tirtin, hizmettir. 

Otel yonetimi, sadece konaklama imkan1 veren bir tesi-

sin degil, ayn1 zamanda yiyecek, ic;ecek ve eglence ihtiyac;la

r1na da cevap veren i§letmelerin yonetimidir(78). Otel yone

timi bir insandir. "Ayag1 aksayan, bir ~ozti gormeye~ bir 

insanla, mutfag1 zay1f, rezervasyonlar1n1 kontrol edemeyen 

bir otel ayn1 gortintimdedir" denilebilir. 

Otelcilik endtistrisi ti~ mesleki faaliyet alan1n1 

kapsar: 

- Oteller 

- Restoranlar 

- ic;kili Yerler 

Otelcilik endtistrisi alan1nda c;al1§an te§ebbtislerin 

<;bgu bu faaliyet konular1n1rr iki veya lic;tinli ayn1 zamanda uy

gular lar. Bu nedenle otel yonetimi deyince sadece konaklama 

hizmeti ifade eden bir i§letmenin deg.il, konaklama yan1nda 

yiy~cek ve i~ecek ihtiyac;lar1na da cevap veren kompleks bir 

(78) Ktilttir ve Turizm Bakanl1g1, Otel Yonetimi) Seminerleri, 

Ankara, 1984, S.38 
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bir i§letmenin yonetimi dti§tintilmelidir. Otelcilik endtistri-

sindeki i§letmelerin yonetimi; 
,•' 

- I§letmenin tipine, 

f§letmenin mesleki s1n1flamadaki yerine, 

- - i~letmenin ~al1§t1g1 ortama bagl1d1r. 

Bununla beraber, hangi tip ve s1n1fa mensup olursa 

olsun otel i§letmesinde gal1§an insanlarin yonetilmesini 

gerektiren bir tak1m faktorler vard1r. Bu faktorler i§letme-

de 9al1§anlar1n tabiat1 ile ilgili olup ancak yonetim ile 

kontrol alt1na al1n1r ve olumlu bir amac1n ger~ekle§tiril-

mesine yoneltilebilir(79). 

3.2.2. Otel I§letmelerinde Planlama Faaliyetlerf! 

Konaklama endtistrisinde planlama faaliyetinin etkileri 

orgtittin ttim boltimlerine yansir. Bir otel yoneticisi, sundugu 

konaklama h~zmetlerine giderek artan bir talebin varl1g1n1 

eHrebilir. Bunun sonucunda da fiziksel arz kapasitesini art-

tirmay1 planlayabilir. Ancak, daha sonra bu geni§lemenin 

yeni istihdam ihtiyacina, yonetim sorunlar1na ve mevcut biz-

met niteligine etkilerini dti§tinmekzorunda kalir. Diger bir 

ifadeyle, basit ve a91k bir i~i geni§letme plan1 ve buna bag-

11 olarak yeni yatak kapasitesi yaratma karar1, oncelikle 

~ok say1da alt sorunun ~oztime kavusiturulmas1 gerektigini or-

taya ~ikaracakt1r. 

(79) H. Olal1, Otel i§letmeciligi ve Yoneticiligi, Izmir, 

1973, S.241 
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' I Turizrn i§letmelerinde planlar, bir kez kullanilacak 

olan planlar ve stirekli planlar olmak Uzere iki grupta ele 
,•' 

a11n1rlar. Bir kez kullanilan planlar ile genellikle yat1r1m 

planlar1 ifdde edilir. Bunlar; kurulu~, geni9leme ve yenileme 

gibi 1::).elirli bir amag igin haz1rlanan ve bu amaca ula§1l1nca 

sona eren ve bir daha kullanilmayan planlard1r. Yat1r1m pro-

jelerinin uzun vadeli olmas1 veya stireklilik gostermesi duru-

rnunda bunlar1 y1ll1k prograrnlar bigirninde haz1rlamak degi§en 

ko§ullar1 dikkate alabilmek a~1s1ndan daha uygun olacakdir. 

Yat1r1m planlar1 ile bajlant1l1 olarak fon kaynaklar1n1n se-

gimi ve finansal planlamada btiytik onem ta§ir. Bunlarin yan1 

sira, otel i9letmesinin sahip oldugu tesislerin ve donat1m1n 

eskime ve ekonomik omtir hesaplar1n1n yap1l1p, ayr1lacak 

arnortisman ve kar§1l1klar1n da planlanmas1 gerekir. 

Otel i§letmelerindeki stirekli planlar ise, birbirine 

benzer · dururnlarda izlenecek davrani§ bi~imini gosteren, belir-

li durumlarla kar§1la§t1kga uygulanmak amaciyla hazirlanan 

planlard1r. Tedarik planlari, mevsimlik i§gorenler~n i§e alma, 

elitirn ve yeti§tirme planlar1, bakim onarim planlar1 vb. Bun-

lara ornek gosterilebilir(80). 

(80) ismet s. Barutgugil, A.g.e., S.82-83 
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3.2.3. Otel i§letmelerinde Yonetici Tipleri ve Yonetime 

Kat1l1m1: 

Turizm i§letmelerinin genellikle insan1n p~ikolojik 
;_ 

tatmin duygusu sa~lamas1na yonelik hizmetler uteten i§letme-

ler oldugu dikkate al1n1rsa, yoneticilerin bir tak1m ozel 

beceri ve yeteneklere sahip olmas1 gerektigi a91kt1r. Y5peti

cilerin gerekli tiretim girdilerinin nitelik ve niceligini 

belirlerken, bunlar1 orgtitler, yoneltir ve .denetlerken stirek-

li .olarak'. hizmetin insani yontinti goz<::Sntinde bulundurmalar1 

gerekmektecli:r;. AYrica, turizmin c;ok yCSnlU, karmaf]1k ve hizla 

degi§ken bir olay olmas1 da yoneticinin farkl1 ve Usttin nite

liklere sahip olmas1n1 zorunlu kilmaktad1r. 

Gtintimtizde; turizm i§letmelerinde 9e§itli yonetici tip

lerine rastlanrnaktad1r. Bu 9e9itlilik btiytik olgtide, i9letmenin 

btiytikltigtine, konumuna ve sunulan hizmetlerin ttirtine bagl1 bu

lunmaktad1r. azellikle daA ve deniz kiy1s1ndaki ktigttk say

fiye otellerinde sermayedar-yonetici tipi daha yayg1n gortil-

mektedir. Diger bir anlat1mla, i§letmeyi kuran, kAr1 amagla-: 

yan ve riski tizerine alan giri§imci, yonetim gorevlerini de 

tistlenmektedir. Giri§imcinin e§ ve 9ocuklar1 ve yak1n akra

balar1 da i§letmedeki ge§itli ,faaliyetleri ytirtitmektedirler. 

Ancak, turizm yoneticilerinin ozel bilgi, beceri ve yetenek 

sahibi olmalar1 gerekliligi, btiytik ya da kti9tik ttim turizm 

i9letmeleri a91s1ndan gegerlidir. Turizm i§letmeciliginde 

gortilen geli9melere paralel olatak profesyonel yonetici tipi 

giderek yayg1nla9maktad1r. Bu arada, btiytiyerek veya birle9erek 



zincir i§letrneler olu§turan turizrn kurulu§lar1nda riske kati

lan ve kardan belirli paylar alan bir yonetici tipi ortaya 

~ikrnaktad1r(8l). 

l. 

Otel yoneticileri ~e§itli yonetici tiplerinden, ya 

dernokratik tip veyahutta paternal tipte olrnal1d1rlar. 

1. Dernokratik tip: iyi i§ §artlar1 saglayarak, tatrnim 

edici ticret ~deyerek ~al1§anlar1n prodtiktivitesini arttirrnak 

amacinda olan ~oneticilerdir. 

2. Paternal tip: Adeta kiyi bir aile reisinin davran1§la

r1 ile sonuca eri§mek isteyen yoneticilerdir(82). 

Ayr1ca olurnsuz yonetici tipi olan Otokratik tip yone-

ticiler; arnaca, sonuca genellikle bask1 ve tehditle(korku) 

varrnak ister(83). Devaml1 olarak giller ytizlti hlzrnetin gerek-

tirdigi otel yoneticileri i~erisine btiytik ol~Ude bu sonuncusu 

girrnez. 

(81) isrnet S. Barutgugul, op. cilt., S.81 

(82) KtiltUr ve Turizrn Bakanl1, op. cilt., S.53 

(83) Hasan Olal1, op. cilt., S.251 
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Personelin faaliyetlerinde Yonetim ve yUrtitme fonksiyonlar1n1n 

YHnefim basamaklar1ntlaki 
personel 

Otel i~letmesi yonetim 

kurulu ................ . 

Otel Genel Mtidtirti ..... . 

Otel MUdtirti ........... . 

Personel Mtidtirti ....... . 

Sat1nalma MtidUrti •...... 

Sat1§lar Mtidlirti 

Muhasebe Mtidtiri.i 

Mtihendisler ve Teknik 

personel .............. . 

Resepsiyon §efleri ..... 

Restoran §efleri ...... . 

Garsonlar . ~ ........ ·· .. . 

Komiler, Kad1n ve Erkek 

Hizmetliler 

(84) 

pay1 

Personelin faali
yetlerinde yHne
tim f onksiyonu
:riun payi (%) 

90 

75 

65 

60 

60 

55 

45 

40 

40 

35 

10 

0 

Personelin faali
yetlerinde yUrUt
me f onksiyonunun 
pay1 (%) 

· "'1 ~ 

10 

25 

35 

40 

40 

45 

55 

60 

60 

65 

90 

100 

(84) Hasan Olal1, Otel I§letmeciligi ve Yonetimi 
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3.2.4. Btiytik Otel i~letmelerinin Yonetim Bak1m1ndan Usttinltik-

leri: 

. BUyUk otel i§letmelerinin nitelikli personel istihdam 

etme ?~anaklar1 btiytikttir. ~Unkti btiytik otel i§letmesinin her 

departman1nda i§leri, degi§ik.tiniteler aras1nda/ dagitabilirler. 

. Btiytik otel i9letmeleri ~al19anlara yUkselme olanaklari 

saglar . 

. Yonetifu personeline prestij kazand1rmak gibi konularda 

btiytik bir tistilnltige sahiptir. 

. BUyUk i§letmeler kendi personeli i~in otel btinyesinde 

mesleki yeti9tirme kurslar1 a~mak suretiyle i§~ilerini nitelik-
". 

li personel h~line getirebilirler. Boylece btiyUk i§letmeler 

sadece makine ve i§ kuvvetlerinin degil, entellektUel i9in de 

ihtisasla9mas1n1 saglar. 

BUyUk i§letmelerde tatmin edici bir organizasyon ve 

i§bolUmU sistemi uygulanabildiginden gorev ve sorumluluklar 

dengeli bigimde dag1t1labilmekte ve personelin hizmetleri daha 

ba§ar1l1 olmaktad1r(85). 

3.3. Otel Organizasyonunun Temel Elemanlar1: 

Otel organizasyonu ti~ temel elemana dayan1r. 

- Arna~ 

- Emek 

- Ara~lar 

(85) H. Olal1, Otel i9letmeciligi ve Yoneticiligi, Izmir, 1973, 

s.75 
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Bun1ar1 kisaca ac;1klayal1m. 

3.3.1. Am a G : 

Otel i§letmesinin amaci, ttiketim i~in gerekli fakt~rleri 

t~darik ve kombine ederek, ekonomik prensiplere g~re turizm 

ile ilgili mal ve hizmetleri tiretmek, bunlar1 mti§terinin emrine 

sunmakt1r. Ancak, otel i§letmesinin amac1 c;ok yC>nltidtir. <;ilnkti; 

oteller degi§ik tipte tiretimde bulunurlar. 

a. Otel i§letmeleri fabrikasyon tipi tiretim faaliyetle

rinde bulunurlar. Ornegin; otelin yiyecek, igecek departman

lar1 hammadde ve yar1 mamul maddeleri mamul madde haline.ge

tirirler. 

b. Otel i~letmeleri, ticari tipte tiretimde bulunurlar. 



Ornegin; oda hizmetlerinin sat1§1, tur, eglence sat1§1, tele

fon hizmetleri, banyo sat1§1 gibi. 

3.3.2. Em e k : 
L 

. ~ Otel i§letmelerinde personelin mli§teri ile dogrudan 

dogruya slirekli ili§kisi vard1r. Mtitterilerin ise; istekleri, 

gelenekleri, hayat standartlar1, dini, milliyeti, dili, kap

risleri ve zevkleri ~ok farkl1d1r. 

Bu nedenle otel i§letmelerinde gali§an personelin ka

lifiye eleman olmas1 gerekir. 

3.3.3. A r a G 1 a r : 

Otel i§letmelerinde bir~ok hizmetler bir tak£m esas ve 

yard1mc1 ara~lar1n kullan1lmas1 ile gortiltir. Bununla beraber 

oteller esas itibariyle hizmet i§letmeleri ozelligini ta§1d1-

gi i~in bu hizmetlerin insanlara gordlirtilmesi zorunlulugu var-

3.4. Otel Organizasyonu Yap1l1rken.Gozontinde Tutulacak Hu-

suslar: 

iyi bir otel organizasyonu, a§ag1daki hu~uslar dikkate 

al1narak meydana getirilebilir. 

1. i9 Roltimil Kural1 

Organizasyon yap1lmadan once, oteldeki ttim faaliyetler 

en incc LeferruaLinu kuc.lur incelcnmeli, tcmel vc yun fonksiyon-

lar birbirinden ayr1lmal1 ve ayr1 ayr1 gosterilmelidir. Benzer 

faaliyetler bir grupta toplanmal1d1r. Bunun anlam1, otelde 
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. 
i§boltimtintin yap1lmas1 ve boylece i§b~ltimtintin olumlu sonu~la-

rindan yararlan1lmas1d1r. 

2. Fonksiyonlar1n tekrar1ndan sak1nmal1, dtiplikasyon mi-
.. 

numum dUz~ye indirilmelidir. arnelin; ticret i§i hem personel 

hem muhasehe b~ltimlerinde yer almamal1, b~ylece ayn1 hizmet 

iki yerde tekrarlanmamal1d1r. 

3. Bir fonksiyon boltimler aras1nda dag1t1lmamal1d1r. ~rne-

gin; sat1nalma i§i muhasebe, yiyecek departman1 ve otel mtidUrU 

aras1nda dag1t1lmamal1d1r. 

4. Yonetici durumunda olanlar1n ytiklendikleri i§lerin mahi-

yeti i yice belirlenmelidir. 

5. Yetenekleri ve ~al1~ma alanlar1 saptanm1~ olan insanlara 

ken<li yclc11ek ve ~nli§ma alanlari <l1§1nda i~lcr verilmemel idir. 

6. En az emek Kural1 

I9ler, belirli ama~lara en az zaman, enerji ve para 

sarf1 ile ula§ilacak bi~imde organize edilmelidir. 

7. Serbesti Kural1 

Yoneticiler dogru gordtikleri §eyi yapmakta ve gerekli 

tedbirleri almakta htir olmal1d1r. Ancak,bu keyfi hareket etmek 

anlam1nda dti§tintilmemelidir. 

8. Birlik Kural1 

Organizasyon, otelin dtizenli bir birlik ve. topluluk 

halinde bulunmas1n1 saglayacak bi~imde olmal1d1r. Esasen 

organizasyonun muhtelif yerlerden gelen ipleri toplayan bir 
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el ile sembolize edilmesi bunu ifade eder. 

·9. Geli§me Kural1 

Orgdnizasyon deAigmez kabul edilmemelidir. ihtiya~lara 

ve i$Ietme faaliyetlerine gC>re organizasyona ye/ni §ekiller 

vermek mtimktindtir. 

10. Gtiven Kural1 

Uretim faaliyetlerinin aksamadan en .az hatal1 olacak, 

hirs1zl1g1 onleyecek bi~imde ytirtittilmesi ve bunun i~in gerek

li kontrol tedbirlerinin al1nmas1 gerekir. 

11. Hiz Kural1 

H1z, igletme faaliyetlerinin ve bu faaliyetieri ba§aran~ 

larin i§lerini belirli stirelerde tamamlamalar1d1r. 

12. Uretim ara~lari ve i§gticti, i§in ozelliklerine uygun bir 

§ekilde se~ilmelidir. Di~er bir deyi§le ige gC>re ara~ ve adam 

bulmal1 ve kullanmal1d1r. 

13. Komuta Birligi 

Organizasyon i§letmede komuta birligini saglamal1d1r. 

Her ast sadece bir tistten komut malrnal1d1r. Bu, yetkinin ve-

rilmesi ve sorumlulugun saptanmas1 i~in esast1r. 

14. Benzer i§ler toplanmal1 ve bir ki§inin sorumluluguna 

verilmelidir. 

15. GHrev, yetki ve sorumluluklar kesin olarak belirlenme-

li ve bir birine denk olmal1d1r. 
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Gorev ki§iye tevdi edilen i§tir . 

... Sorumluluk, ki§ip.in kendisine tevdi edilen i§i tali-

mata uy£un olorak en iyi bi~imde yapmas1 zorunluluftudur. 

:lfrganizasyonun her eleman1 kendisine verile'n veya 

kendisinin gorevlendirildigi bir igten sorumludur .. 

.Sorumluluk yetkide oldugu gibi mtilkiyet ile ba§lar. 

Diger bir deyi§le sorumluluk ve yetki, i§letmenin sahibi 

olmaktan dogar. 

Bununla beraber, en list kademedeki yonetici baz1 

fonksiyonlar1 daha alt kademedeki yoneticilere devredip, 

bunlar1 kendisine karg1 sorumlu kilabilir·. Buna karg1l1k 

alt kademedeki yoneticiler de baz1 igleri daha alt kademe-

deki yoneticilere devredebilirler. Bu bi~imde devam eden 

i§ dag1l1m1 sonunda, en btiytik sorumluluk daima erl ytiksek 

kademedeki yoneticide olur~ Sorumlulugun devredilmesi yo-

neticinin sahneden ~ekilmesi ve yard1mc1lar1n1n kendi ye- , 

rine hareket etmesine mtisaade etmesidir. Ancak, yC>netici 

stirekli olarak. yard1mc1lar1n1n kendisi gibi hareket edip, 

etmedigini kontrol ede~. 

"Yetki, yap1lacak i§ konusunda karar verme, i§i 

yapma veya bagka birisinden bu i§i yapmas1n1 isteme hak-

kid1rm. Ayn1 zamanda. yetki, emir verme ve bu emri alanlar 

taraf1ndan bunlara itaat edilmesini isteme hakk1ni kapsar. 

Organizasyon prensipleri yetkinin, sorumluluk ile ayn1 

oranda devredilmesini gerektirir." 

.... ... 
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a. Gorev ve yetki fazla, sorumluluk azsa ~al1gmada bir 

cid~~yet beklenem~z. 

b. GHrev ~ok, sorumluluk ~ok, yetki az ise ba§ar1 sagla-

namaz. 

c. Gorev az, sorumluluk ~ok az, buna kar§1 yetki ~oksa 

boyle bir §ah1s "Ali kiran ba§ kesen"olur. 

!§in devredildigi ki§iler, kontrol etmege yetkili ol-

mad1klar1 konularda sorumlu tutulmamal1d1rlar. Bu temel 

kural ba§lang1~ta uyulabilecek gibi gortintirse de pratikte 

s1k s1k ~ignenmektedir. 

Sorumluluk ve yctki, organizasyon~ar1n mtimktin oldu~u .. 
kadar alt kademelerine devredilmeli<lir. Her idareci, kendi 

list kademelerinden nas1l yetki ve sorumluluk beklerse, 

yetki ve sorumluluk devrinde de arzulu olmal1d1r. 

Yetki ve sorumluluk devrind~ ba§ar1l1 olmayan yoneti-

ciler altlar1ndaki kademelere ait konularda karar vermege 

zorlanirlar. Bu da "idare etmek" yerine "yapmak"j fiili ile 

sonu~lanir. 

16. Organizasyon, kontrol etme olanag1n1 vermelidir. BJ 

olanak fonksiyonlar1n boltimlerde toplanmas1 ve her boltimde 

dengeli bir gorev, yetki ve sorumluluga sahip ki§inin yone-

tici olarak gorevlendir~lmesi ile saglanir. 

3.5.· Otel Organizasyonunun Kurulmas1 ve Organizasyon Tip-

leri: 

Otel i§letmelerinde organizasyonun kurulmas1 i~in s1-
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ras1yla baz1 i§lemlerin yap1lmas1 gerekir. 'Bu i§lemler a§a-

3.5.1. Am a c 

. ~ Organizasyonun kurulmas1ndan ~nee, i§letmenin amac1n1n 

ne oldugu (ne tiretecegi) belirlenir. Gtinkti; herhangi bir or-

ganizasyon tipi her ttirlti i§ler ve amaglar igin iyi sonu~ 

vermez. Bu nedenle organizasyonu yap1lacak otel i§letmesinin 

amac1n1n ne olduAunu bilmek zorunlulugu vard1r. 

3.5.2. F on k s i yon 1 a r 1 n B e 1 i r 1 e nm e s i 

Amaca ula§mak igin, yap1lacak faaliyetlerin(fonksiyon

lar1n) belirlenmesi gerekir. 
. .,'! 

Bir otel i§letmesinin fonksiyonlar1 a§ag1da ana grup-

lar itibariyle s1ralanm1§t1r. 

1. Tedarik ve baz1rl1k fonksiyonlar1 

10 Konaklama hizmeti igin gerekli · tedarikler ve fonksiyonlar 

100 ~n btiro ve giriey hizmeti(k1smen sekreterlik hizmeti) 

100 0 Nakil hizmeti igin gerekli tedarikler 

·100 00 Yak1t ve yaglama maddeleri tedariki 

100 000 Siparil§ 

100 001 Alim 

100 002 Teslim Alma ve Kontrol 

100 01 Diger Ttiketim ve yard1mc1 maddelerin 

tedariki 

100 010 Sipari§ 

100 011 Alim 

100 012 Teslim alma ve kontrol 
-~. ~. 

YtJcsekOOf•tim K.urulu 
~ )4exkelS 
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-

102 

100 1 Banka hizmeti ic;in tedarik 

100 10 Sipari§ 

100 11 Alim .. 
100 12 Te slim alma ve kontrol 

100 2 Eglence ve diger benzeri hizmetler 

100 20 Eglence te§ebbtisleri ve seyahat acenta
lar1 ile anla§malar 

100 21 Eglence hareketlerini yaratacak nitelik

teki mallarin tedariki 

100 210 Sipari§ 

100 211 Alim 

100 211 Teslim alma ve kontrol 

100 22 Gezi, tiyatro ve diger eglencei~re ait 
biletlerin tedariki 

100 220 Sipari§ 

100 221 Alim 

100 222 Teslim alma ve kontrol 

100 3 Kisa stireli konaklamalarda kullan1lan baz1 mad
delerin tedariki (pul, kartpostal, gazete ve 

hatira e§yas1 gibi) 

100 30 Sipari§ 

100 31 Alim 

100 32 Teslim alma ve kontrol 

100 4 Mti§teriler ic;in bro§tir hizmeti 

100 40 Sipari§ 

100 41 Alim 

100 42 Te slim alma ve kontrol 
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101 Kat Hizmetleri 

101 0 Oda hizmetleri i~in sarf ve yardimc1 maddelerin 

tedariki 

;_ lOlli 00 Sipari§ 

lO:L 01 Alim 

101 02 Teslim alma ve kontrol 

lOill 1 Banyo hizmetleri i~in sarf ve yard1mc1 madde 

tedariki 

101 10 Sipari§ 

101 11 Alim 

101 12 Teslim alma ve kontrol 

101 2 Qama§1r hizmeti (btittin otel i~in) 

101 20 Yatak takimlar1n1n tedariki 

101 200 Sipari§ 

101 201 Alim 

101 202 Teslim alma ve kontrol 

101 21 Sofra ~rttileri ve diAer tak1mlar1n ~eda

riki 

101 210 Sipari§ 

101 211 Alim 

101 212 Teslim alma ve kontrol 

101 22 Qama§1r sarf ve yard1mc1 maddelerin 

tedariki 

101 220 Sipari§ 

101 221 Alim 

101 222 Teslim alma ve kontrol 
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102 Gehel bina ve diger konaklama hizmetleri 

102 0 Genel bina hizmeti: Sarf ve yardimci maddelerin 

tedariki 

102 00 Sipari§ 

102 01 Alim 

102 02 Teslim alma ve kontrol 

102 1 Di~er konaklama hizmetler~: Sarf ve yardimc1 

madde tedariki 

102 10 Sipari§ 

102 11 ALim 

102 12 Teslim alma ve kontrol 

11 Gida maddeleri tedariki 

110 i~eceklerin tedariki 

110 0 Depolanacak i~ecekler 

110 00 Sipari§ 

110 01 Alim 

110 02 Teslim alma ve kontrol 

110 1 Diger i~ecekler 

110 10 Sipari§ 

110 11 Alim 

110 12 Teslim alma ve kontrol 

111 Gida maddeleri tedariki 

111 ~o Sipari§ 

111 1 Alim 

111 2 Teslim alma ve kontrol 

112 ~e§itli sarf ve yard1mc1 maddelerin tedariki 
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112 0 De po (stok) ic;in 

112 00 Sipari§ 
" 

112 01 Alim 
.. 

' 112 02 Te slim alma ve kontrol 

1±-2 1 Mutfak i<;in 

112 10 Sipari§ 

112 11 Alim 

112 12 Te slim alma ve kontrol 

112 2 Ekonoma ve of is malzeme tedariki 

112 20 Sipari~ 

112 21 Alim 

112 22 Teslii:n alma ve kontrol 
·?" ~ 

112 3 Lokan ta i<;in 

112 30 Sipari§ 

112 31 Alim 

112 32 Te slim alma ve kontrol 

112 4 Bar i<;in 

112 40 Sipari§ 

112 41 Alim ,. 
I 

112 42 Te slim alma ve kontrol 

12. Yan i§letmeler: Zirai i§letmeler, tamirhaneler, serler, ; 

' ' 

bahc;eler. 

2. Uretim ve Sat1§ Fonksiyonlar1 

20 Mti§teri celbi 

200 Piyasa ettidti ve tan1tma 

200 0 Piyasa ettidti(piyasa analizi, sat1§ planlamasi) ... 
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201 
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' 
200 1 Tan1tma 

200 10 

200 11 
L 

200 12 

Stlzle§meler 

201 0 Kollektif 

201 00 

201 01 Anla§malar 

201 02 Oda re~ervasy~nlar1 

201 ~ lkili sHzle§meler 

201 10 Mtizakereler 

benzeri i§ler 

201 11 Sipari§lerin kar§1lanmas1 

201 12 Oda rezervasyonlar1 ve .benzeri i§ler 

202 ~ikayetler 

202 0 Ufak §ikayetler 

202. 1 Btiylik §ikayetler 

21 Konaklama hizmeti·. , ·; 

·.·,. ·.·. 

210 On btiro ve resepsiyon hizmetleri (k1smeri 

hizmetleri) 

210 0 Dani§ma hizmetleri 

210 00 Klic;Uk devaml1 dan1§malar 

210 01 Konaklama, fiyat kar11la§t1rmas1 ve 
benzeri dani§malar 

210 1 Kar§1lama hizmeti 

210 10 Mli§terilerin istasyona kadar kar§1lanmas1 

ve istasyona kadar refakat 
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210 11 Mli§terilerin otelde kar~1lanmas1 

210 110 Kar§ilama ve ugurlama 

210 111 Talep(oda) ve ilgili formaliteler 

veya otelden ayr1lma formaliteleri 

(i§lemleri) 

210 112 Oda teslim edilmesi veya a11nmas1 

210 12 Nakil hizmetleri 

210 120 insan Nakl1 

210 120 0 Otomobil hizmeti ve 

garaj tedariki 

210 120 00 Nakil 

210 120 01 Bakim ve garaj 

tedariki 
' · 

210 120 1 Di~er insan nakilleri 

210 121 E§ya(bagaj) nakli 

210 121 0 E§yan1n istasyondan al1n

mas1 ve istasyona teslimi 

210 121 1 E§y~n1n otele veya istas

yona nakli 

210 121 2 E§yan1n otelde teslim 

al1nmas1 ve otelde teslim 

edilmesi 

210 121 3 Otelde e§yan1n korunmasi 

210 2 Posta Hizmetleri 

210 20 Posta nl1nmns1 vc <lafi1t1m1 

210 21 Postanin muhafazas1 

210 22 Telgraf hizmetleri 

210 220 Giden Telgraflar 
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210 220 0 Giden telgraf1n mti§teri

den al1nmas1 

210 220 1 Gidecegi yere ula§mas1. 

210 221 Gelen telgraflar 

210 221 0 Gelen telgrafin teslim 

al1nmas1 

210 221 1 Geldigi yere ula§masi 

210 23 Telef on Hizmeti 

210 230 Telef on santralinin tedariki 

210 231 Telefon kabinleri 

210 232 Telefonla verilen mesajlar1n mti§-

teriye iletilmesi 

210 3 Haberle§me hizmetleri 

210 30 Otel i~inde 

210 31 Otel d1§1nda 

210 4 Asans~r hizmeti 

210 5 Oda anahtari hizmeti(teslim alma, muhafaza ve 

teslim e~me) 

210 6 Banka hizmeti 

210 60 Kambiyo i§leri 

210 61 Seyahat kredisi dHktimanlar1n1n tedariki 

210 62 Mti§terilerin kiymetli e§yalar1n1n teslim 

al1nmas1 muhafazas1 ve geri verilmesi 

210 7 Eglence ve diger me§gul edici hizmetler 

210 70 Otelin organize ettigi eglenceler 
I 

210 700 Planlamas1 ve haz1rlanmas1 

210 701 Uygulanmas1 (yap1lmas1) 



•' 

~ 

- 210 

210 

211 Kat 

211 

211 

211 

8 

9 
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210 71 ~e§itli e~lenceler ic;in arac1l1k 

210 710 Tan1tma ve bilgi verme 

210 711 Bi let vs. ' tedarikinde arac1l1k 

yapma 

Kisa stireli konaklama ihtiyac;lar1n1n tedariki 

ve sat1§1 (Posta.kartlar1, kartpostallar, pul, 

gazete, dergi, hediyelik e§ya) 

Mti§teriler i<;in bro§tir hizmeti 

hizmeti 

0 

1 

2 

Oda hizmeti 

Ban yo tak1m1 

gama§1r hizmeti 

211 20 <;ama§1rlar1n toplanmas1 

211 21 Qama§1rlar1n ayr1l1p s1raya konularak 

kontrolti 

211 22 Y1kanmas1 

211 23 Kurutulmas1, littilenmesi, tamiri(yamanmas1), 

dikilmesi 

211 24 Depolanmas1 

212 Genel Bina Hizmeti 

212 0 Bina Ternizligi 

212 1 Is1tma hizmeti 

212 2 Ayd1nlatrna, havaland1rma hizmetleri ve benzeri 

tesisat 

212 3 Bahc;e bak1m1 

22 Yiyecek ic;ecek hizmeti 

220 Mentilerin dtizenlenmesi 

220 0 Salon ic;in 

220 1 Restoran i~in 
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221 igki hizmeti: §i§elere doldurma, soAutma, diger haz1r

l1k ve i§lemler 

,.Z22 Ekonomat hizmeti 

223 Mutfak hizmeti 

_ 223 0 Sipari§leri a11nmas1 

223 1 Gida maddeleri ve i~kilerin haz1rlanmas1 

223 2 Yiyeceklerin ve igeceklerin ofise teslimi 

223 3 Temizlik i§leri 

223 30 Tabak, ~atal ve kaplar1n temizligi 

223 31 Diger temizlik i§leri 

224 BUro hizmeti 

224 0 Salon 

224 1 Restoran 

225 S~lon hizmeti 

225 0 Sipari§lerin a11nmas1 

225 1 Yiyecek i~ecek servisi 

225 '2 Temizlik i§leri 

226 Restoran hizmeti 

226 0 Sipari§lerin a11nmas1 

226 1 Yiyecek ve igecek servisi 

226 2 Mli§terilerin eglencesi 

226 3 Temizlik i§leri 

227 Bar Hizmeti 

227 0 Sipari§lerin a11nmas1 

227 1 Servis 

227 2 Temizlik i§leri 
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3. Yonetim Fonksiyonlar1 (Gorevleri) 

30 Organizasyon 

300 I§letme kurulu§unun dtizenlenmesi ve kontrolti 
I . 

301 i~letme yonetiminin dtizenlenmesi ve kontrolti 

31 P~rsonel Hizmetleri 

310 Personel tedariki 

310 0 Personel al1nmas1, yonetici tedariki ve bunlar1n 

c;1kar1lmas1 

310 1 Personelin istihdam1 

310 10 Yonetim 

310 11 Giri§ salonu ve ()n btiro 

310 12 Kat ve c;ama§1rhane 

310 13 Genel hizmetler 

310 14 Mahzen (ic;ki) 

310 15 Ekonomat (lciler) 

310 16 Mutfak 

310 17 Btiro 

310 18 Salon 

310 19 Restoran 

310 20 Bar 

310 2 Personel Kontrolti 

310 20 Personel Kontrolli 

310 21 l§ (kalitesi) Kontrolti 

310 22 I§ kartelas1 

311 Personel Bak1m1 

311 0 Personelin beslenmesi 

·"?'! 

311 00 Yemek listelerinin haz1rlanmas1 
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311 01 Mahzenden ve ekonomatdan yiyecek i~ecek 

verilmesi 

311 02 Yiyecek-i~ecegin haz1rlanmas1 

' 311 03 Servis 

311 04 DiAer yiyecek-i~ecek hizmet~eri 

311 05 Yemekhanelerde temizlik ii;ileri 

311 1 Personel konutu 

311 10 Oda ay1rma ve temini 

311 11 Banyo hizmeti 

311 12 Personel ~ama§1r hizmeti 

311 120 Qama§1rlar1n toplanmas1 

311 121 Qama~1rlar1n tasnifi ·ve kontrolti 
.. ' 

311 122 Y1kama 

311 123 Kurutma, tittileme, tamir ve dikim 

311 124 Qama§1rlar1n ambara teslimi 

311 2 Personel egitimi 

311 20 Genel talimat ~e denetleme 

311 21 Tek tek talimatlar ve uygulamalar1 

311 3 Personele sosyal yard1m 

311 30 Tek tek talimatlar ve uygulamalar1 

311 31 Personeli tek tek koruma 

32 Malzeme idaresi (yonetimi) 

320 Yonetim boltimti 

320 0 Posta ak1§1 (hareketi) 

320 1 Kay1t ve sicillerin tutulmasi 

320 2 Btiro esas ve yard1mc1 maddeleri 
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320 20 Sipari§ 

320 21 Alim ve kontrolti 

320 22 Yonetim ve kullanma yerlerine teslim 

320· 3 Mtiracaat malzemesi yonetimi 

~ 320 4 Btiro do§enmesi 

320 40 Temini 

320 41 Yonetimi 

321 Geceleme hizmeti 

321 0 Un bUro ve giri§ salonu hizmet~ (k1smen sekre

terlik dahil) 

321 00 Nakil hizmeti 

321 000 Yak1t ve yaglama maddeleri yonetimi 

321 001 Diger sarf ve yard1mc1 maddeler 

yonetimi 

321 002 Tefri§ malzeme (donat1m malzemesi) 

321 002 0 Tedariki 

321 002 1 Yonetimi 

321 01 Banka hizmeti 

321 010 Degerlerin yonetimi 

321 011 Qegitli sarf·ve yard1mc1 maddele~ 

321 011 0 Tedarik 

321 011 1 Yonetim 

321 012 Tefrig (Donat1m) 

321 012 0 Tedarik 

321 012 1 Yonetim 

321 02 Eglence-diger hizmetler 

321 03 Kisa stireli konaklama ihtiya~lar1n1n 

tedariki ve sat1g1 daha once ele al1nan 

konular yonetim a~1s1ndan tekrarlan1r 
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33 Hesap boltimti 

~30 Finansman yonetimi 

330 0 Sermaye donti§Unde yone~imin fonksiyonu 

330 00 Mti§teri hareketi 

330 000 Hesap ~ikartma 

330 000 0 Geceleme hizmeti (yemek 

dahil) 

330 000 1 bakim hizmeti-tek konso~ 
mas yon 

330 000 10 Restoran 

330 000 11 Bar 

330 001 Odeme 

330 001 0 Pansiyon hesaplar1 

330 001 1 Tek konsomasyon 

330 001 10 Restoran 

330 001 11 Bar 

330 01 Taahtit hareketleri 

330 010 Hesaplar1n denetimi 

330 011 Odeme hareketleri 

330 02 Kapital yonetimi 

330 1 Kapital yonetimi 

331 Finansman muhasebesi 

331 0 Mti§teri muhasebesi 

331 1 Diger defter ve bah§i§ hesab1 

332 I§letme hesabi 

332 0 Mahzen kontrolti 

332 1 Ekonomat kontrolli 
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332 2 Diger ambar kontrolti 

332 3 Mutfak kontrolti 

332 ,4 l§letrne hesab1n1n diger yard1mc1 hesaplar1 
I 

332 5 Gider yerleri hesab1 

333 Kalktilasyon 

334 Fiyat hesab1 

335 l§letme sonuglar1 kar§1la§t1rmas1 

335 0 Di§ kar§1la9t1rma 

335 1 ig kar§1la§t1rma 

336 nttt9elemc 

34 Otelin temsili 

35 Diger i§ler 

3.5.3. Fon ks i yon 1 a r 1 n S 1 n 1 f 1 and 1-

r 1 1 m a s 1 

Amag ve f onksiyonlar belirlendikten sonra birbirine 

benziyen fonsiyonlar (gorevler) ayn1 grup altinda toplan1r

. lar. Bu, i§letmede faaliyetlerin grupland1r1lmas1n1 ifade 

eder. 

A§agida bir otel i§letmesinde dti§tintilebilecek fonksi-

yonlarin neler olabilecegi ve bu fonksiyonlarin ne ~ekilde 

grupland1r1labilecegi gosterilmi§ bulunmaktad1r. 

Genel olarak bir otel i§letmesinde ti~ tti~lti fonksiyon 

(gorev) yap1ld1g1 soylenebilir. 
,. 

- Tedarik (satin alma) ve haz1rl1k gorevleri 

- tlretim ve sat1§ gorevleri 

- Yonetirn gorevleri 
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KCNAl<LAMA 

BOLUW.U 
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1. YHnetim ile ilgili fonksiyonlar 

2. Konaklama ile ilgili fonksiyonlar 
•' 

3. Yiyecek ve i~ecekle ilgili fonksiyonlar 

4. Gtive~lik ile ilgili fonksiyonlar 
.. 

5 ~- Per.sonel ile ilgili fonksiyonlar 

6. Muhasebe ile ilgili fonksiyonlar 

7. Teknik fonksiyonlar 

8. Sut:u,? fo~1lrniyonlar1 

9. Ek fonksiyonlar 

MUDUR 

I 
I· I r I I I 

YiYECEK GU\/ENLiK F-ERSONEL t.IUHASEBE TEKNiK SA Tl$ LAR i<;ECEt< HiZMETLER . BOLUMU 
BOLUMU 

B OL UMU BOLOMU BOLUMO BOLUMU 

OTEL B0L0MLER1 

Otelde yap1Jan fonksiyonlar (gorevler) tabiauyla yukanda gosteri
Jenlcrden degi~ik ~ekilde gruplandmlabilir. Ornegin. bir 0tel i~letme~in
de tiim faaliyetler (fonksiyo~l~_r) ~u bollim1erde toplanabilir. 

I 

I 
EK 

HiZMETLC:-: 
BOLUMU 
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Organizasyon §emas1n1 dtizenlerken, yetki ve sorumlu-

luk b a s a m a k 1 a r 1 n 1 te§kil etmek en onemli bir 

husustur. A~ag1daki §ekil bir otel i§letmesinde basamaklar1n 
' 

olu§umu konusunda bir fikir verebilir. 

L 
BASAMAK 

.. : .. , 
---

"':""l ---... 

t f\~A:~A ~; l 
6. I 

BASAMAK f 

BASA~IAK 1 

-----
-----
------

YiYE C.EK 
1c; E c.~K .. 
MU'.) U RU 

G[r..'E t~ Li¥. 
BciLUll.0 

II 0 0 0 R (J 

D.iUonlar 
YCr.e1 ic.isi 

SAHiPLER 
G!:t.EL t:Ul<lJLU 

. y .:i t• E TIM KUR l)L U 

GElllEL MUOUA 

FERS:it:EL 
EC_UMU 

ti. 0 Du RU 

For~lor 

Ba~if,ler 

11.lJHt.SEBE 
SJLUMU 

rti:'Dli"RD 

BASAMAKLAR 

TE K /\,ii< 
HiZME TLER 
MG uO n 0 

Sp orl if 
Tui:. 1tt veYUz11 
ho·:u2lon £Ii 

SAT 1$L AR 
B~;.01/.0 
MuDOf' D 

E~lence 
Loii.o:!er 1 

Hf i 

~JRAK 

Ayr1ca her boltim tali kisimlara ve alt kisimlara ay

r1l1r. brnekte sadece bir fikir vermek i~in yiyecek-i~ecek 

boltimtinlin basit bir alt s1n1flamas1 gosterilmi§tir.(Arka 

sayfada) 

~IAAK 

~iRAK 



SATIN ALMA 

i 9 Ki 
OEPOLARI 

11ti 

M U DUR 

GUVENLit< 
BOLO MO 

PERSONEL 
BOLUMO 

MUHASEBE 

Bt>LUMU 

'STOKOEPOLAMA MUTFAK 

SO~UKHAVA YIYE CEK 
DE POLAR I DE POL ARI 

A)RESTORANI 

RESTORANLAR 
BAR LAR 

BARLAR 

)RESTORANI 

TEl<N K 
HIZMETLER 

B OLUMU 
SATISLAR 
BOLUMO 

KAT SERViSI 

GECE 
KULUPLERi 

Her fonksiyon veyct fonksiyon r;rubu ic;in yapilacak r;o-

revin ve- bu gorevi kirnin yapacag1n1n saptanmas1 . Boylece 

yap1lacak i§ belirtilrni§ olur. Bu i§i yapacak kirnse ne yapa-

cag1n1 kesinlikle bilir. 

Her i§ i~in bu i§i yapabilecek personelin se~ilrnesi. 

i9lerinin ne oldugu iyice belirlenince bunlar1 yapacak per-

soneli bulmak daha kolay olur. 

Se~ilen personelin se~ildikleri i§i yapmalar1 ve bun-

larin i§lerini benimsemesini saglamak. 

Kurrnaylar(Mti§avirler) ve bunlar1n se~ilrneleri, kur-

maylar organizasyonun i9lemesine yard1mc1 olan, fikir veren 

E.t< 
HIZMETL.ER 

BOLONi.i 
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dan19munlard1r. Bunlar i§letmenin baz1 boltimlerinde buluna-

bilecegi gibi dogrudan dogruya yonetimin en ytiksek kademesin-

de de Gal1§t1r1labilirler. Kurmaylar1n komut verme yetkisi 

yoktur. Sadece tavsiyede bulunabilirler. Kurmaylar1n bir 

otel ~§letmesindeki durumu basit olarak §oyle gosterilebi-

lir. 

llUKUK iSLfHi 

r MU$Av1Ri 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I\ OIU. Klt.~'. 
1
1 60LUMU 

mudiifiJ 
1 r 
I I 
I I 
I I 
I I 
L----- ..J 

ARt.STlfiMA G£dSTiRME 
---------· GENEL MUDUR ------------- Mli°l?AViRLERi l 

....... _ ...... 
..------......... -
SaQhk l?lod 

Ooktor 

r/YE.Cf.K 
i (f EC EK 

mudiiri.i 

GUVENLiK 
BOLUMU 
miidtiru 

PERSONEL 

------

MUHASEBE 
sbLliMU 
mii diirii 

-... _ .__ _______ . I 

~----.., 
Hof~ ve coh~rno 
lll~klcri mu;KMrlori 

TEKNiK 

HiZMETLER 
miidiiru 

SAT ISL AR 
BOLL MU 
m ii diirii 

EK 
HiZMETLER 
m ii diirii 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ~OMUT DOGRUSU I 

' .. . I - l 
I . -·---------l•W.$AVIRLKDOGRUSU . . I 

L------------:-~--- - --- -- --·- - -- - -- - - - -- ------..J 
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KQ~UK BiR OTELIN ORGANIGRAl-1 

PATRON UN 

HAN IM I 
,,_ _____ ---- ----_ .. PAlROH 'EVA t G";'; muhu•-

---- ------------- bec:1 MU D LI R Mimar, D~klot, 
,__ _____ .,_.. nP~Oratc......., ____ _ 

I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Resepsiyori 

Sekreter 

Kap1c: ,-lar 

GUriduz ve 

Gece 

Grun la r 1 

Kallar 

Fam::fo~ambr. 

Oda hlzmetli-

lileri 

Mullak Restc:ran 

Metrdotel Kahve 

Komiler Ko mi Barmen 

Barmen 

~1raklar 

I I I : : I I 
I I : : I I I 
I I t • 1 : I I I 
·L----1--- - ---L---- - --&...------ ..J_ - ____ .J.. _ ·~- - -...I 

Sat1 n a Irr.a 

Ba k1m 

Ona rim 

De po 

Ka v 

-----------Komula dogrusu 

Mu I I a k 
H•Dnfl I 

Y iytc ~ k -i ~re r k 
Y~nelicl•i 

1-----~Srkrrterlik 

Yiytctk i\Htk 
yOncticisi 
a ro •ri(' 1$• 

Sa~ 1n alma 
Ila bu I 

D•po 
Temlzlolt 
Ziyolel 

Ba~ barmen 

-- - - - - - - .__ isti$are dogrusu 

GENEL MUDUR 

!----------• S • k rr t er Ii k 
IJuf th u .f'c r ~C' (u• I 

tl n bur o 
Yonetici.ii 

K al 
Gu~ermanl1 

Gece htli:.p 

~entrolcru 

Muha sip 

Od;a memur IA. 
Rezeorvat.yon 
mc:imuru 
SPX oper• -
torlerl 
B•llmtn 

Kai 9u...,rm;onl1 
yard1mc1~1 

K•dinveErkek 
t>hm~lllletrl 

Sa11~1u 

Vonetic i< i 

Sakun onarirr. 
peoraor.rli 

.. 
100 - 200 ODALI aiR OTE LiN ORGANIZASYONl.I 



Yiyecek ve i!;:ecek 
cYnetlcisi 

Uygulay1c1 ~ef 

Corba sefi 

Hamur i$i ~ef/ 
Ka sap 
Tavac:1 

Oda yoneticisi 
lzgara odasr 
kki odas1 
Oda hizmetl 

Cay haz1rlanan 
oda 

lcecek nezaretcisi 
Barmenler 

Kahvt>hane yonet. 

Ba$ hos!t>s 
Yiyecek nezaretci. 

Mutlak sefi 
Vekil harclar 
Bulas1kc1tar 
Gi.imugi.i 
Mutlak temizleyicil. 

Depo sefi 
Yiyece k ict>cek deP. 
Genet depo 

Kahvehane 
muduru 

··1 
I 
I 
I 

• 

l IFaaliyet analizl 

I 
I 
LJ Sa I 1 n a Im a 

memuru 

.. -------------, 
I "' ,.. I 

:11anc1l1k r 
L---------' r---------, 
I ' :Re-klamc1l1k :-
L...------..:.-.J 

Satrslar 
MudUrU 

Z iyaf et barkel 
6·netlc Isl 

Kongre yoneticisi 

Salt~ oflsi 

Ziyafet servisi 

Komula dogrusu 

isbirligi dogrusu 

BUYU K Bi R OTELiN ORGA NiZAS VONU 

GENEL MUD UR 

MU OUR 

Uygufa y1c 1 yone 
tici yard1mc1s1 

vo·netici 
ard1m::1le.r1 

Gece yoneticlsi 

Uygulay1c1 kat yon 
.Yer lemizleyisi 
-Hizmelliler 
-Temizl!kt;ller 

.. -Camas1rhane 
-Gece temlzliktileri 

Cama~1rhane · 
nezaretcisl · 

Hizmet nezaretdsl 
-Asanstircu 
-Kap1c1 
- Koridor vestiyen: 
- Paci<aoeroom· 

Gemi acentes i 
lemsilci s i 

,----------. 
: KURMAYLAR :--------'---: 

Bina sorumluso 

Bina sorumlusu 
yard1mc1s1 

~el muhendisler 
-Muhendisler 
-Teknikerler 
-Muslukcular 

~e I elektrik~i 

Ba$ boy a c 1 

Bas maranaoz 
Ki I it us ta s~ 

oo,emeci 

1· r---'----.1.------. 
I 

on bur 0 
oneticlsl· 

On buro 

yonetici 
yard1mc1s1 

Oda i.sleri ;;efi 

Oda memurlari 

Raf memurlan 

Posta ve Enfor
masyon $ef i 
-Posta memurla.ri 

-Enf.memurlari 

-Kay1t mt>murlan 

KQNTROLOR 

Bi.ito;e kontroro ril 

Krediy0neticisi 

Mu h asebe ~efi 

Muhasebe !?t'f yar. 

Yiyec ek lcecek 
konl rolori.i 

Bordro sekreteri 

Geiir kontrolor ii 

Muhasebe ofisi 

On bi.iro 
veznedarl1tr1 

Gece hesap 
kontroloru 

Yiyecek-kece-r 
kontrolorii 

Envanter 
l<ontrol oru 

K1rtasiye di-posu 

'' Tahsil memuru 

......... 
t~ 
........... 
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Muttak ~ffi 

Mutfak 
Pttso"tli 

~e f Steward 

Bu! a~· <~!lar 

Ban~r t MUdiirU 

M aitrr d. Hot rl 

Svrvis 

Od~ . Srrvisi 
Pt~soneli 

e~nko t Boliimii 

Serto1is Pusone.ti 
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I 
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I• 
I 

if Grn~ Mudiir ~,: I Pprsonrl Mild~:ij 

Satin Almu MUdiiril 

[Muhasrb: MUdiirii J 

· ·.Munasrbt MiidUr Yrd. 

Mctiyec 

KonCn:ii.Or :.i 

Ptrs.:iir-.rl Ucr dh:ri 

Muhosrbcsi 

Ot ti Ana Kasa 
~e.storan Kasasr 

Kontrol-Elrktronik 
Bitgi isJcm 
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3. 6. I'. ARA§TIRMANIN METODOLOJISI 

A- Ornegin Seyimi 

Ornegin seyiminde, bilyilkllik (yatak) goz onlinde bu-

l u n <l u r u 1 n r n k Im r o r v c r 1 1 m 1 ::.~ t i r • B u b n k :t Ii' o i; 1 s i i 1 c 

0Le.L opera KUc;Uk 

Divan oteli Orta Boy 

Sheraten oteli Btiytik otel olarak kabul edilmi§tir. 

B- Vcri Toplama vat1tas1 ve.§ekli 

Ara§tirmada verileri direkt (kaynagindan) toplayabilmek iyin 

anket yonteminden yararlan1lm1§t1r. Cal1§mam1z ek~nde orneklerini 

sundugurnuz anket forrnlarindan yararlanarak, konaklama itletmele-

rinde uygulanabilecek b~r form olu1t~rmaya yal11t1k. Fakat 1uygu-

lamada 2 ttir problem ile kar§1la§t1k: 

I- Bilgi edinmeye yal1§t1g1m1z ki§iler· sorular1m1z1 oldukya 

uzun bulduklar1n1 belirttiler. 

2- Bir konaklama i§letmesini analiz edebilmek iyin bu tlir-

den sorular1n pek anlam ta§1rnad1g1n1 bunlara ek olarak daha ~ok ko-

naklarna i§letmelerinde iiretilen hizmetlerin ve Tiirkiye' de konakla~-

ma sektortintin Hzelliklerini a~~ga cr1kar1c1 sorularin daha anlamli 

olacag1n1 belirttiler. 

Bu durmda biz, rnevcut sorulara bile kolayca cevap alarnad1g1-

m1z1 1 daha spesifik sorular ile gelirsek " Bize rnevcut organizasyon 

~eman1z1 " dahi vermiyorsunuz, maliyet unsurlarin1z1 olu9turan ve-

rileri hiy vermeyeceklerini belirttik. Zira, i§letme sahip ve yone-
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ticilerine ilivkin bilgi edinemedigimizden bu bHltime, ankete cevap 
. . 

verenin-deneyimi, Hiyerar§ideki yeri ve yabanci dil gibi ozellikle-

rini koymak zorunda kaldik. 

C- Zaman 

GHrti,meler, gHril,tilen §ah1slat1n 9al1§ma saatlerinde ger9ek-

le§tirilmi§tir. Goril§illecek §ahislarla daha onceden randevu alin-

mi, olmasina ragmen, 9al1§ma saatleri i9~nde, tilm sorular1m1za tat-

min edici seviyede cevap bulacag1m1z bir slire temin etmek mlimktin 

olmam1vt1r. 

D- Kisitlamala~ 

I- Cevap arad1g1m1z sorularin 9e§itliligi, hatta baz1 soru

larin direkt list yonetimi ilgilendirmesi, goril§me! yap1lanlar1n ka-

tilmalar1n1 btiytik ol9lide enge~lemi§tir. 

2- Her departman ile ilgili sorular direkt ilgili departman 

yoneticisine yoneltilediginden, tek departmanin bak1§ a91s1 i9inde 

ttim i§letmeyi degerlemek zorunlulugu dogmu§tur. Bu durumda ankete 

cevap veren ki§i i§letmeyl nasil gortiyor ise bize de ayni gekilde 

yans1tm1v olmaktadir. Biz bu durumu baz1 cevaplarin altina kendi 

fikrimizi de yazarak biraz da olsa dilzeltmeye 9al1vt1k. 

3- Goril§me yapilacak ki§iye ula§mada §ahsi dostluklardan 

kaynaklanan randevularin daha ?lumlu sonu9 vermesi, bizim kendi 

olanaklar1m1z ile olu9turdugumuz goril§melerdeki verimin dilvilk ger-



127 

<;ekle:;;mesine neden olmu:;;tur. 

E- Degerleme 

Degerlemede ders programi ic;inde verilen kaynak9adan ve yi

ne c;al1:;;mam1z ekinde sundugumuz 11 yonetim Si.ireci " tablosundan ya

rarlan1lm1~t1r. Her bir i:;;letmeyi a~agidaki konularla ilgili olarak 

degerlemeye <;ali~tiko 

I- Ama<;lar 

2~ Ileti:;;im sistemleri 

·3_ Karar verme 

4- Yap1 · 

5- Egitime verdikleri onem 

6- Ucretleme ve te:;;vmk 

7- Lider 





c)Dinamizm veya is
tikrar, deyigme ve 
ilerleme eyilimi. 

d)Fazla kar ~ok risk. 
az risk az kar yol
lardan hangisi ter
cih edilmektedir? 

e)Yonetim felsefesi 
idareci tipi. · 

c)i9letme tamamen bulundu~u ko
numu muhafaza etme amacina yo 
nelik faaliyet gosteriyor. 

d)genellikle i9letmecilik ko
nusunda bulunulmad1~1ndan 
fazlaca bir risk yok.Faali
yetler sonucuda beklenen 
elde edilmeye al1g1lm19 kar. 

e)Tamamen merkeziyet~i bir ya
pi. Vakindan nezaret ve dene
tim. 

c)Fiziki buyume ve £ 
gelii>meden i;ok 
hizme tte i;e9i tl il ik 
arzusu hak im. Kon a k
lama konusunda is tik 
rar, pastane i9let me 
ciliginde geli9mey e 
yfinelik bir tutum • 
d)Bu kanuda i9let me 
yi uc; boli..imde ele al
mak gerekmekte: 

c)I9letmenin kurulu9ta ar
zulad1~1 hizmetleri vere
bilecek buyuklukte kuruldu· 
gu vars~y1m1 ile f iziki 
'eli§meden ~ok i;e9itli ar
ganizasyanlar1 yapabilecek 
bir dinamizm anlay191 ha
kim~ 

1) Kat hizmetleri: M ev
cut oda doluluk ora
ni ekstrim bazi durum 
lar di.i;nnda ayni. kal
d1g1ndan bu kon udaki 
tutum istikrar s agla-

d)Her konuda oldugu gibika. 
11l1k konusunda bir takim 
normlar mevcut.i9letmecilil 
konusunda da bir takim nor1 
lar mevcut.i9letmecilik kDI 
sunda hem uzun y1llar1n ve 
i;:e9itli cografi bolgelerin 
deneyimi mevcut ald~~undan 
belirsizlikleri ifade eden 

maz. risklerin ne oranda olac 
2) Restoran+toplant l. sa konusunda giri;:eki;.:1 hesapl 

lonlar1: Restoran lar · lar · ve tahminler mevcut. Y 
hizmet ilreten ki9ile yonetici insiyatif kull~n11 
rin i.icretme yapis in ken kendisine yard1mc1 al 
dan kaynaklanan d ina cak i9letme ii;.:i verilere 
mik ve devamli bi r ta hip durumda. 
k1m risklere katl ana-ak 

· ilerleme beklenen i.ini te 
lerdir. 

3)Pastaneler:i§let ecilik 
kanusunda tamamen degi9ik 
bir yap1 arz etme ktedir. 
Riskin en fazla v e fizi 
ki buyume bekleyi 9inin 

• en fazla oldu~u bolumdilr. 
e)Departman mGdOrli.irine e)Ost yanetici demokratik 
yetki goi;:erilmi9 fakat ikna edici bir yap.iarz 
Gst di.izey yanetici ni · · ... mesine ragmen i§letme i 
hai karar1 verecek du- ileti9im ve raporlama t 
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II .. Vonetim 
Fan~siyonlari 

A-Plan ve Politikalar 
l)i§letmenin kisa ve 

deli ~lanlar1 mev
utmudur? 

)BOt~e ve i9 program 

)Planlama, faaliyet 
ve ara~lar1ndan i
leride faydalanmaya 
arzu ve Gal1§malar1 
ne durumdad1r? 

)I9letmenin genel a
maG ve politikalari 
tespit edilmi9mi
midir? 

)I9letmenin poliTi
ka ve felsefesi per 
soneline nasil bil 
dirilm2ktedir? 

) P2rsonelin politi 
ka ve felsef elerde 
d~§i~m~ tavsiye et 
mektemedir? 

Al)Mevcut degil.Otelin so
rumlu milduru olmasi ge
rek duyulmad1a1n1 belir
tmekte. 

2) Hayir. 

3)Sorumlu mudur faydalama 
yi arzu ediyor. 

4)Genel ama~ ve politika
lardan anla§ilan mevcut 
mu~teriye isteklerine 

uygun hizmet uretebil 
mek.Gunlilk ~azum bekle 
yen sorunlar agirlikli. 

5)Bu konuda b~lli bir ~a-
ba mevcut degildir. 

q)Hayiro 

rumiJa. Bu durumda iv Vmser 
otokratik bir yonetim t pin 
den bahsedebiliriz. 

Al)Uzun vadeli planlar~n 
r;:ok kisa . vadeli planla r 
ag1rl1kl1.Genelde ar2Llanan 
hedef ger~ekle9tigin~n ge 
rek duyulmami§. 

niginin burakrat bir idarecitt 
tipini dogurdugu sanucuna var
dik. 

I• 
I 

Ai)K1sa ve uzun donemi i~eren 
planlama ~ali§masi yapilma: 
ta. 

2)faydalan1lmakta fakat duz-;;:-2)Evet. 
zenli i§lemedigi belirt il 
mekte .. 

3)Daha gerc;;:ekc;;:i ve 'iyi 1 §ler 3)Mevc::ut teknikleri daha olumh 
bir duruma gelmesini E sanuc;;:lar verecek,kullan1m alan 
tiyarlar.. lar1n1 geni9letecek ve pratik 

4)Kon~klama Dnitesi ic;;:~ 
belli, diger hizmetler 
iGin kismen belli. Her 
an de~i~ebilir bir ya~ 
mevcut. 

5)Genelde iggoren 191 ~ 
parken belli nitelikl~~ 
sahip hizmeti uretmege 
9al191r. i~letmenih a 
anda yapt1rd1§1 i~ten 
bekledigi ne ise i9 £P ren 

den o istenir. 

6)Departman yoneticileri 

basit uygulanabilir teknikler~ 
geli~tirme amac1 hakim. 
4)Genel ama~ ve politikalar be 
lidir. 

5)?ersonelin i9letmenin politi 
ka ve felsefesini agrenmesin -
den ziyade 19 yapt1ran nezaret 
~ilerin amacr ili benimsemi§ 
olmalarina v-e birimlerinde u-
retecekleri hizmetlere bu an
layi~la uretmelerine yonelik 
~ali§malar. ag1l1kl1. 
6)Hneri sistemi gec;;:erli. 



7) pl an program 
outr;;:e ve paleti 
kalari i<imler 
tespit etme yet 
kisine haizdir? 

8-0rganizasyon 
l)i;;letmenin air 

organizasyon :;e 
masi mevcutmudur? 

?)~ayet bayle bir ~al1~ma a
lursa sahip ve yonetici ve 
rirler. 

l)Hayir.Edinilen sanuclara 
gore bir §ema olu§turulma 

7)Vap1lan r;;:alD§malar ge~ 
nel mGdGrGn kesin dene• 
minde deparman yonetici 
leri taraf1ndan yap1lmck 
ta. 

l)Yaz1l1 yok.Elde edilenso 
nu~lara gore a9ag1daki ~ 

Genel MGdur 
1', 

G~M. Yard .. L - G~M~'lcrd. 
- DiGER 

~-ii· 

?)Tam bir komite ~ali~mas1 soru 
cunda olu9makt~. 

._ 

1)¥a~~li var fakat temin edile 
medi. 

Gene! MGdGr 

G.M.M~avini 

Personel I Rezer\Bsyon r Restoran 

nontrol . 

Pastane 

Viyecek 
ir;;:ecek 

Muhasebe 

Sekre1E rlik 

F.lausel<eepin 

Teknik 
Servis 

)GHrev,yetki ve sa 7 ·-2)Eay1r. 
rumluluklarin dag1-

2)Hayir. 

l 1m1n1 gosteren 
yaz1l1 bir metin 
·mevcut mudur? 

)Deparmanlara a
yirma hangi esasa 
gore yaµ1lm1§t1r? 

4)i~l2tmede merkezi 

3)Boyle bir ayirim yak 
fakat soz kanusu olursa 
kat hizmetleri,restoran, 
muhasebe,bakim gibi fonk 
siyonel ana bolumlerden 
bchsetmek mumkun. 

4)Merkezi 

J)fonksyonel esaslara g5re. 
.;, 

4)Buyuk ol~ude merkezi,bazi 

2)Hayir. 

J)Genel ay1r1m fonksyonel e~ 
gaslara gtire fakat bazi bo-
lOmler i9inde urune gore de 
bir ay1r1m gorillmekte, 

4)Tamemen adem-i merkezi 



-· "·~ . -·~ ........ .. . 

11,~dem-i merkezi -
1i bir idare mev 
:uttur? 

Hiyerar:;i kademe 
lerinin adedi ile 
hir kademeye ait 
yonetim alan1 ne 
durumdac:h.r?. 

j)Yonetim kurulu 
mevcutmudur'.?Kim 
lerden olu9makta, 
ne kadar aralik
lar la toplanmakta 
ve ne gibi karar 
lar almakta? 
7)i~letmede komite 
i;alv;;masl. mevcut 
mudur?!fomi tel er 
hakkinda kisa 
kisa bilgi. 

S)Dik bir yap1 var Duzenli 
bir kademeden bahsetmek 
mumkun degil. 

6)5ahip ve sorublu mUdUr ya 
netim kurulunu alu~makta~ 
Her ne kadar diger bolUm 
sorumlularin da toplant1 
Iara i§tirak etti§i belix 
ti1iyorsa da ag1rl1k sa 
hip ki~i uzerinde. 

7)Sarumlu mudur+sahip,yo
netim komitesi fonksyonu 
gormekte.(ger~ek bir komi 
te ~al19mas1 yak) 

8)Kurmay te§kilat1 8)Hukuki ve mali i9lerde 
mevcut mudur?Han dan19man kulland1klar1n1 

gi konularda kur- -belirtmektedirle~.Ger~ek 
may eleman kull bir organizasyan ~emas1 

n1lmaktad1r? almad1§1ndan bu kurmay 

~...:.Emir-Kumanda 
)Yaz1l1/Si:izlil 

.<anallardan han
si kullanilmak 

tadir? 

fonksyanu gi:isteremedigi 
miz l9in sarun c;Qzme ama 
c1~la bir dan19manl1k al 
dugu kanaatine vardl.ko 

l)Tamamen sozlil kanallarla 

departmanlarda ~dem-i me*ezi 

5)Bazi departmanlarda 3,b&l de-
4 katl1 bir yap1 mevcut.L ve 
2.katlarda yi:inetim alani. apti 
mum sayilabilir. Vtinetim biri 

mini alu9turan ki§i sayIB1, 
teorik kabul edilebilir. S ay1 
nun Dzerindedir,fakat i9~tme 
nin tizellikleri dikkate a lina 
rak optimum kabul edilebi lir. 

o)Mevcut.Ost duzey yonetil er 
den olu!imakta. Vurutmeye ili9 
kin kararlar almakta. Ta~anma 
aral1g1 dGzenli de~il. 

5)0c katl1 bir yap1 var~ D19a 
r1dan gecici personel kulla

n1ld1g1 baz~ donemler d191nda 
yonetim alan'1 ilkesine uyulml...f} 
cs-~·t<i9i) 

6)Mevcut.Ost duzey y5neticiler 
den olu9makta. Vuriltmeye il~ 
kin stratejik kararlar al1r. 
Ula91lmas1 beklenen ve ula9i 
lan hedef leri kar91la9t1rar~ 
degerlendirme yapar., 

7)Mevcut,Mali ve idari iki k~miti ?)Tam anlamiyla komite ~al19 
cal19mas1n1n yap1ld1g1 s5y leni mas1 diyebilece~imiz bir rir 
yar.Genellikle komitelere tilm tam mevcut oldu§u sfiyleniyo~ 
departman yHneticileri ka~ 11yor Fakat bu ifadeyi kan1tlay1c1 
f akat her komiteye konusu ile olu9umun nas1l ger~ekle~tigl 

· ilgili 9ah1slar daha etkili ka konusunda yeterli bilgi edini 
tilmaya ~al1§1yorlar. lemedi. · 

B)Mali ve hukuki i~lerden dan1~ 8)Kurmay fonksyonu haiz persa 
man mevcut,fakat i9letme i;t in nel kullanmakta,fakat i9letm 
organizasyanda bir ag1r11gi. yok. nin yaz1li organizasyon ~ema 

s1n1n bir 5rnegine temin ede 
medi~imizden bu konuya ili9· 

kin fazlaca bir yorum yapa 

.;. 

l)S~zlU kanallar yayg1n. Di rekt 
ust yanetim~ ilgilendiren baz1 
durumlarda yaz1l1 kanallliian ya 
rarlan1l1yor. 

may1z. 

l)Departmanlar seviyesinde ~· 

sozlG kanallar, i9letrne ge
nelini ilgilendirin konular 
da kullarul1r. 



2.) Yant: i.;ii; i lee in 
y e t ~ l d e v 1· e t; me 
kunu.s•mda'<i E'.Ji 
lim ve au~unce 
leci. 

3)Kurnsnt..lat:Jirli~i 
il;<esi nauui al 
':(Ud8 uyyulenat1i 1 
metteoir? 

D)Ycinetici pe r so 
nelin yeti~tirll 
mesi. 

l)Y6n~tici yeti~
tirme program1 
mevcit mudur? 

2)Ytinetici r<ayna 
y1 io;erden terfi 

di.i>ardan tedarik 
midir? 

2)''feti<i devretme yerine SJ.k.t nezH
nezaret ile 1~1 y~pt1rma anlay1~1 
hakim. 

3)U~gulanamamaktadir.COnkil her 
ast ~ok say1da ve dedi§ik Ust 
.ten emir alarni<to1Jtr,, 

l)f.fo-\/cut degil .. Vonetici kend i, i;:a 
aalar1 ile igletme d1~1nda yeti9 
mig ve i~letmedeki uygulamalari 
ile kendisini g2li~tirdigi belirt · 

Z)Genellikle yapi statik. ihtiya~ 
dululmad1§1 belirtiliyor. ~ayet 
gerekirse i9letme d191 kaynakla 
rin kullan1lacag1 belirtilmekte 
dir. 

3)YHnetici yeti§~~ - - ·J)BHyle bir cal1§man1n olmad1~1 
tirme konusunda --:"' :' ~:belirtilmekte. 
e~itim muessese · 
leri ve .di~er i§ 
birli?ii mevci.Jt 
mudur? 

4)YHnetici yetiu
tirmede mevcut 
bir yliritem val' 
m1d1r? 

£-Koordinasyon 

11!~letmeyi ahek 

4)Voktur. 

l)~al1~yanlar aras1 ili§kilerin 

2)Ueµartman yfinetidlerine 2}Yetki devretme kanusu bi 
yetki !]tir;erilmi~ d urumda. linci hakim. ouna dayal1 
Fakat; i~le~mede~i uygulama ularak Bzelllkle baz1 l§le 
tam Bnlam1yla bir gU~erme de ve departrnanlarda tam 
nin olmad1~1 izle~mi anlamiyla yetki gH~erildi 
ni veriyor. gi belirtilmekte. 

3)Genellikle uygulffimakta 3)~ok Uzei haller d1~1nda 
l"ai<at i;agu durumla:: da ih bYtguland1\j1 belirtilmekte 
lal edildi9i gozle nmekdir. 

l)Genelde yoneticile r i§let l)I9letmenin zincir bayla 
me d1 u1nda yeti~mEk te. Fa tis1na bagl1 olarak oluu 
kat i§letme i~inde de baz1 turulmuu dilzenli program 
programlar uygula~ akta. lar1 aldu~u belirtilmekt 
2)Departman yanet~ ileri 2)i9letme i~i kaynaklar a 
i~in i~letme i~i ~ ynak1a · --· ~1rl1kl1 olmak Dzere i§I 
r1n kullan1labilere §i be me d1~1 kaynaklarada ba§ 
lirtiliyor. Ost di.£ ey yo vurulmakta. Zincirin dige 
neticiler konusund! kesin halkalar1 ile de bir ge~i 
ol~Ll yak. §in uyguland1g1 belirtil 

3)Surekli i9lerlik kazan 
mi9 · bir durumda d~ il. 
Fakat b az1 haller de uy
guland1§u belirtih emte. 

4)Yoktur. 
·j 

mekte. 
3)Vurtd191nda merkezi egi 
tim berkezlerinde ve bir 
tak1m bolgelere laboratu: 
gibi kullanilarak ~al1~rr 
lar yap1ld1a1 belirtil~e 
te. Yurt i~i uygulamas1 
pek yaygin degil. 

4)Merkezi bir yonetici ye 
ti9tirme programi.nin oldt 
au belirtilmekte. 

l)uyumlu bir cal19m~ ortam1 l)formel organizasyon so 



i air owtun ala
rak ueGerleyiniz. 

-nontrol 

)i§letme y5neti .' 
mi.i~letmede olup 
itenlerden ilangi 
lilgude haberdar 
ir VB hususta han 
i vasitalardan 
aydalanmaktad1r. 

)Mali taololar 
dan a.vl1k/y1ll1k 
yararlani.lmakta 
m1d1r? 

:v.Personel yap1-
lar1 

L)Personel say1s1 

~)Personel alma
da mevcut yon
tern. 

son derec2 samimi ouyutlarda 
old1J~u bir i!1 ortam1n1n mev · ~ f ' 
cut olduyu belirtilmekte. i~ 
ortam1n1n mevcut oldu~u be 
lirtilmekte. i§letmede ~al1 
~anlar uzun surelerden beri 
l~l§trn~d§ Clffi§filfi verdigi 
s1k1 bir ueraberlik i~inde 

gibiler. Bu nedenle yap1 en 
formal bir durum arz etmekte 

l)ner~eyden haberdard1r.iglet 
me buyuklugunun yuz yuze il 
li§kiler kanusunda saglad1g1 
avantaj ozellikle baz1 vas1ta 
lar1n kullan1lmas1na gerek 
b1rakmamaktad1r. 

2)Ayl1k tablolardan genllikle 
yararlanilmamakta. Ticari bir 
iuletmenin y1l sonunda haz1rla 
mak zorunda oldu~u mali tabla 
lardan yetinmektee 

l)idari: 5 
i§i;.i: 30 
Teknik: 2 

2)Vas1f l1 personelde devir 
da,~k.§ayet bu tar persone 
le yerek guyuiursa miilakat 
ve Dene su~es1 uygulan1yor. 

oldu§u belirtilmekte. Depart 
manlarda in Farmel i 1 i~k i ler 

ag1l1k ta91yor. 

l)Departman yonetici,leri yi..iz 
yuze ili9kiler Ost yonet lei 
leri vasutas1yla veya ba z1 
konular1n direkt i..ist yon eti 
me aks~ttlrilmesi yoluyl a 
bilgi sahibi almaktad1r. 
Bu konuda i§letmeye has baz1 
izleme yontemlerinin old ugu 
belirtilmekti. 

2)Yararlanilmakta. 

cunda alu~an gruplar1n uyum~ 
bir beraberlik goste~digi be 
lirtilmekte. l§letme butunae 
koardinasyon ama~lara ula9ma 
n1n ve i~i oa9armi~ olman1n 
v e Cl r i ~ i t:a.thif n; I iU±'. saijkanfiiiH~ 
ta4· Her btilUmUn kenai ii;inoe ., 
haberle~me eksikligi olmmas1 
gayret ediyor. 

l)I9letm2 iGi yazi~ma,~apor 
lama, gilnlGk bazi i~l~mler~ 
sonucunu garme sistemi adem 

i merkezi bir kontrulu mum 
kun hale getirmekte. Kontro 
10 mU~RUn · hale getirmekte. 
Kontrolu kalayla~t1r1ci sis 
temin iyi i§ledigi belirtil 

.mekteo 
2)Yararlanilmakta. 

l)idari:l3 
Teknii<: 24 

-I)If}i;i:JOO 
idari: 30 

Buro Personili: 40 
nat hizmetleri: 300 
Pastaneler: 250 ki~i 

2)Ba~vurular depo edilmekt e 
ve personele ihtiyai; -duy ul 

.dugunda mulakata cag1r1h r 
I~e , c-dam: . ad~~'." · lry prensip le 

BUro Psrsoneli: 100 

2)i~e almada belirli hale geti 
rilmiQ. Kendilerine ~ok say1~ 
da ba9vurunun oldugu belirtil 
mekte. Ge~ici personel statu: 



3)Hizme-t i'~i eLli 
tim durumu .. 

4)Ucretmeme 

3)Mevcut personelin hemen 
hemen tamam1n1n iqi iglet 
mede ogrendigi belirtile 
rek, gergekte bir hizmet 
i~i egitim program1 alma 
sa da bu durum bu fonks 
yonu·yerine getiriyor ka 
kabul ediliyor. 

4)Ucretleme konusunda 
a)Maa7l1 
b)Yuzdeci 
iki grup var. Fakat yilzde 
ci personelin payla§ilacak 
yuzdeler toplam1n1 payla§ 
malarinda gerQekQi temell 
lere dayanan bir ytintemin 
geli§tirilemedigi fakat 
geli§tirilmesi gerekti~i 
belirtilmekteo Konu tame 
men sahip ve sorumlu mil
durun insiyatifinde ge
li§mekte. 

. · 

rinden bir tanesi tam mani s1yla su ile cal1~t1r1lan p~rsonel 
i~lerlik kazanmi~ de§il.He r iki _de dahi bir takim standartlar 
sinin de uyyuland1~1 durml ar · belirli hale getirlmi§. Tahsil 
aluyor. deneyim,vabanc1 dil ozellikle 

oriemli BGtun i9lerin standart 
lar1 belli ·~ldu§u i~in(i9 ta 
n1flar1 yap1ld1g1ndan) i~e a 

dam ~rensibinin buyuk ol~ude 
uyguland1g1 belirtilmekte. 

3) i~i yaparak ogrenme ve i~l et 
menin mevcut standarlar1na uy 
gun hizmet uretme anlay1§1 ha 
kim. Bu nedenle mevcut c;ali ;;ma 
nin bir i~ ba~1 egi-timi oze lli 
gini ta91d1g1 vurgulanmakta 

3)i~e almada kalifiye personal 
+i~letm~ i~inde ilretilecek h~ 
metlerin spesifikasyanlar1n1 
benimsetme+i~ ba~1 egitimi 
zinciri olu§turulmu9 durumda. 
Hizmet i~i egitim kanusunde 

4) :i:fade edildigine gore yuzd eci 
personelin puan sistemi yap tik 
lar1 i9in ozelliklerine gore 
olu~turuldugundan payla§imd a 

pek sarun i;ikmiyoro Fakat ko-
naklama setkorunde maa§l1 p er 
_sonel ile ytizdeci personel ara 
sindaki ucret farkinin gitt ik 
~e buyildugu belirtilmekte, buna 
neden olarak da: maa~l1 pers one le 
y1ll1k deraten bir art1~ mi ktar1 
tespi t edildigi halde yilzde i 
p-erconelin sat1:;;1n1 yapt1g1 mal 
ve hizmetlerin f iyatlar1n1n 
surekli artmas1 yuzde matra 

hin1 da artt1rd1y1 belirti 
me!<tedir • 

merkezi bir organizasyonunda 
oldugu belirtilmekte. 

4)i~-tan1mlar1n1 dilzenli yap1l 
mi§ olmasi ve ilretilen hizmet 
ler i~in dUhya standart1 kaa~ 
edilebilecek bir takim norm 
puanlarin_ .. t.espi t edil!Jli§ . alma 
si yuan sisteminde pek sorun 
yaratm1yor.Ayr1ca i~~i-i9ver~ 
ili~kilerini ilgilendiren dil-
zerileyici konularda sendika · 
nin ta~ bir kat1lim1 ve etkin 
ligi Oldu~unda danem i~i pa~ -
la~1mlarda resmi bir sorunun 
do§mad1g1-belirtilmekte. 



1-A;na~lar 

2-ileti!}im 
Sistemleri 

3.6.3. CEUAPLARIN ANA 8A~LIKLAR iTiBARIYLA GRUPLAN OIRILMASI: 

Kii~uk Otel 

Tarnamen ekanomik ama~lar ag1r
l1kl1 igletmenin ba~ar1l1 say1-
labilmesi i~in tek ve oneli 
kriterin ~~rl1l1k oldu~unu ga
rUyoruz. Beeeri fakt5rlerin 
tatmininden do~an bir k~rl1l1k
tan ~ogu durumlarda haberdar 
degiller. Fakat rekabet~i bir 
piyasada ama~lar buyilk al~ude 
de~i§ece§e benzer. CUnkii yHne~ 
tirn pazar1n azellikleri §ayet 
oirtak1m §eyleri yapmay1 zorun
luhale getiri ise biz de mut
laka uyar1z anlay1§1nda. Ama~lar 
nlasik teorinin yakla§1m1na 
uygun. 

i;letme hacminin kil~Dk alma
s1 nedeniyle tamamen yuzyuze 
habsrle§me kanallar1 kulla
nilma~ta. au nedenle her vev 
yak1ndan kontrol edilmekte
dir. S1k1 nezaret ve denetim 

--yonetim tarafindan surekli 
yap1ld1g1ndan Formel ileti
~im kanallar kullan1l1yar 
di yebiliri z. ··Haberle~meyi 
saglayan tum ili§kiler gor
sel/ i§i tsel durumdad1r. 

Klasik ~aklagima uygun. 

Orta Boy 

Ekonomik amaQlar a~irl1kl1 vrr
Fakat buruda bir tak1m Falk 
11l1klar gtizlenmekte. Be9e ri 
faktHrl2rin Hzellikleri st an~~ 
dart belirlemede ol9u ala~ 
rak al1nmakta~ ~ilnku opti-
mum karl1l1ga ula§abilmek 
i~in salt ekonomik ama~-
larin yeterli olmad1g1 bi+ 
lin~ine var1lm1§ durumda. 
Ama~lar Se§eri MGnasebetle r 
yakla~1m1na uygun. 

Departmanlar kendi i~inde 
kurabu bir_ileti9im siste 
ne sahipler. i§letme bU
tunude formel kanallar da 
yaninda informel kanallar 
kullan1lmakta.Hem klasik 
h2m de 6e~eri mUnasebetler 
yakla91m1na uygun.~uhKU, 
grup haberle§mesi, ger2kir 
ise hiyerargiye dikkat e~ 
dilmemekte ve grup haber
le~mesi ger~eklegmetedir. 

'·· 

1 • 

an uk Otel y __ -- -

Vine ekonomik -amai;lar ag1r
l1kl1. Departmanlara ay1rma 
formel grup kavram1n1 olu~
turmu9 durumda. Grubun kend 

Gyeleri aras1ndaki kaordi-
nasyon oriem kazanmi~ durum
da. i9letmenin karl1lik 
anlay191-orgutsel tatmin ve 
iyi kazan~ ozde9le9mig du
rumda. Ama~lara i§letme 
bUtUne- ve departmanlar 
a~1s1ndan bakacak olursak 
Klasik-Be11eri-Modern·-

. yaklav1m bir arada gofmek 
mumkun. 

Formel yap1n1n departmanlar 
ayr1m1nda iyice belirlilik k 
zanmas1 formel haberle~meyi 
gerektirmekte.Dst dDzey ile 
departmanlar aras1nua bu du· 
rum gorulmekte. Fakat d2pari 
manlar aras1nda grup haberl1 
me kanallar1 a~1ri1kl1. Buyi 
ol~Ode Be~eri ili§kiler yak 
la§1m1na uygun. Fkat bu kon1 
da kesin degerleme yapabile 
eek veriler elde edemedik.S: 
dece ili~kilerden ~1kard1~1 
m1z sonuca gare bir de~erl~ 
de bulunduk~ 



~Karar 

~ Yap1 

i9garen vas1fl1 personel d1-
~1nda hemen bemen kat1lm~ . 
yok.Kat1lma daha Qbk yiyecek
f~ecek b51Umilnde oluyoi.YHne
tici hemen hemen bUtQn karar
lar1 kendisi vermektedir.Ve 
daima iyi kararlar verdi~i 
kanatindedir.~GnkU den2yin 
karar vermede tek etken ola
rak alg1lanmakta. Bu konuda 
bazi. isti.snalar olmasina 
ragm2n nlasik yakla§ima uy~ 
gundur diyebiliriz. 

~ayet anlatilanlara uygun 
9ema ~izilse yap1 mutlaka 
dik bir yapi olurdu. Fakat 
buyukluk ve personel hacmi 
sanki basik bir yapi varmi§ 
sonucuna vermektedir.fakat 
bu i§lEtme igin ileri dere 

cede bir organizasyandan ve 
kurallar butununden bah
setmek mGmkOn de§il. 

Departman yoneticilerine yetki 
ge~irilmi9 durumdadir. Fakat 
yine de departman yoneticisine 
ters gelen bazi uygulamalar a~ 
labilir. Yani her ~ey Ost yo
netimin emrinde geli§ir.Kapa
si te olarak klasik ku~uk otel 
lerden bUyuk olmas1 bu i§letme 
i~in bir uzellik ulu§turmamak 
tad1r. ~unku ust yonetimin 
y5netim anlay1ii1n1n ku"'u k 
i~letmelerden pek farkl1 olma
d1§1 sonucuna vardik.Oneri 
sistemi uygulamaya konma yU~de 
si az olsa bile i~lemekte ve 
istisnai baz1 durumlarda gru~ 

bun bazi kararlar1 kabullenip 
kabullenmedigine dikkat edil
mek tedi r. Su durumda Klasik-
82~eri ili§kiler yakla91m1na 
uygundur diyebiliriz. 
Dik bir yap1 mevcut. Fakat de
partmanlarda grup ol~§umuna 
fir~at verilmekte ileri dere~ 
cede belirli bir organizasyon 
olmasa bile otoriteye dayali 
bir yapi sHz konusu. Klasik 
yap1 ag1rl1kl1 olmak Gzere 
8e§eet vakla§1ma has bir yap1 
gHrGlmekte. Grup kavram1 olu~ 
mam19 olsa Be9eri yakla~1mdan 
soz etmek milmkun degil. 

·:. 

Grup bUyGk B!~Ude karar sGrecine 
kat1lmakta. Dneri sistemi ga~et 
iyi i~lemekte. Verilen oneriler 
komitelerde gtiru~Ulmekte ve 5zel 
amaclar yan1nda genel ama~lara 
da uygunlLl~u mu~laka ara§t1r1l
maktad1~ • Onerilerin uygulama 
alani bul~as1 orta kademe ytineti
ciler ile Gst yonetimin 
kollektif ~al19malar1ndan 
dogan bir ta"tmin gozlenmek te. 
Burada tam anlam1yla Be§eri 
ili9kiler yakla§1m1n1n uygun-
lu~undan s5z edebiliriz. ' 

3 kademeli bir organizasyon 
yap1s1 mevcut. Yap1 bas1k 
personel say1s1 dikkate 
al1nd1gnda gecici personel 
kullanilan dHnemler hari~ 
yonetim alani prensibine 
uyulmu~ durumda yap1 konu
sunda tamame~ Be~eri yaklaeim 
sozkonusudur. 
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SONUQ 

incelemeye gayret ettigimiz U~ farkl1 bUyUklUkteki otel i§-

latmesi ile ilgili olarak, uygulad1g1m1z anket sonu~lar1na bakarak 

B§aA1daki degerleme ve yorumu yapmak milmkilndilr: Soz konusu deger-

lcmclcr yB11ctim vc orgonizasyon ile ilgili teorik ~cr~eve ile ilgi-

li oldugu kadar, yonetim ve organizasyonun psikolojik yonil ile de 

ilgilidiro 

I. Tlirkiye' de konaklama sektoriinde .Taylor' fn fi..,kirlerini uy

gulamak olumlu sonu~ vermeyecektir. Qtinki, hizmeti bilfiil ilreten 

ki§inin mutlaka tecrilbeli ve V.as1fl1 olmas1 gerekmektedir. Hatta 

bu vas1f ge~ici personel statilsil ile ~al19t1r1lan personelde dahi 

aranmaktadiro Fakat, bir nezaret9iye bagl1 olarak yard1mc1 perso-

nel statUsUilc 9al1~an personelde gruplama yapmak, fazlaca Haellik 

aramamak milmkiin olabilecektir. 

2. Konaklama sektorilnde ~al1§anlar1n ozellikle list kademeye 

dogru Maslow~un ihtiya9lar hiye~ar§isi kuram1n1n son basamaklar1n-

da olduklar1n1 kabul etmek milmkilndtir~ Bu sebeple personelin motives-

yonu konusunda, sosyal yap1s1 ve bu yap1 i~erinde konaklama i§let-

melerinin konumu sebebiyle Herzberg'in Hijyen faktorlerinden· bahset-

mek daha anlaml1 olacakt1r. 

3. Bilytik i9letmelerde departman yoneticileri, kli~lik i§letme-

lerde bazi istisnalar sakli kalmak kaydi ile organizasyonun tamami-

nin, Chris Argyri~'i.n belirttigi " ki§isel ihtiya~larla organizas

yon hedeflerinin entegrasyonu " nu ger9ekle§tirmi§tir diyebiliriz. 
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Ayrica btiytik'otelde personele, organizasyonun geli~mesini saglaya-

cak nitel.ikte, firsatlar tan1nmas1 oneri sistemi ile saglanm1:;it1r. 

4. Rensis 1ikert~in katilma gikri benimsenmi1 durumdadir ve 

uygulanmaktadir. Likert'in yonetim tiplerinden II somtirilcil otarite" 

kti9tik ol~ekli otelde btiytik bir uygulama alan1 bulmaktadir. orta 

btiytiklilkte diye tan1mlad1g1m1z otelde iyimser otoriter dan1,mal1 

kat1lmal1 bir yonetim bi9imi hakimdir. l§letmeciligi ve i§letmeci-

lik fikri uluslararas1 ol9tilere yakla:;it1g1 ol9ilde katilmak grup 

anlay1,1 uygulanabilir hale gelecektir. 

Paul Dickson'un yonetici tutumlarina ili1kin onerilerin bel-

li ol9illerde uyulmaktad1r. Disiplin yerin ,ahsi sorumluluk gerek-

tigi fikri hemen hemen heryerde kabul edilmi9 durumdadur. Fakat list 

yonetim alt seviledeki i9gorene kar,i hala, 9ok basit bir ilkeyi 

9ignemektedir. " i9c;ilere tahsilli, olgun ki:;ii muamelesi yapmak " 
I 

konusunda bir ktilttir (sosyal davran19) olu9turulaciam19 durumdadir. 

6. Endilstriyel demokrasinin "i:;ite ogrenme firsat1n1n tan1n-
1 

mas1 ve i,te egitimin devam1 ilkesi i:;iler durumdadir ve karar ver-

meye asgari katilma saglanm19 bulunmaktadir. Ancak, kanaatirniz, ko-

naklama sektoriinde i:;i~ilerin yonetim kadrolarinda soz sahibi .olma-

lar1n1n ~ok ge9 uygulama alani bulacag1 istikametindedir. 

7. Scanlon plan1n1n ka~ilma ve e9itlik sistemi bilytik ol9ilde 

saglanm19 fakat ozde9lik konusu tamamen ol9illebilir durumda degil-

dir. Ayr1ca e:;iitligi saglayan puanlar, biiytik otelde, nisbeten bilim-

sel yollarla belirlenmekt~dir. 
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8. Oz~Hnetim ile ilgili veriye rastlanmam1§ ve Toplu SHzle§

mede sendikanin rolilnil degerlemek mUmktin olmam1~t1r. 

9. i§ietmelerin genellikle bir yonetici yeti~tirme program

lar1n1n olmad1g1 gHrillmil§tilr. 

IO. i§~i almada a§agidaki prosedtire pek uyulmad1g1 gHrillmti§-

tilr. 

a) I§gticil §artlar1n1n belirlenmesi 

b) Personel ara§t1r1lmas1 

c) i§e alma, yerle§tirme 

d) Testier ve goril§meler. 

Buna sebep olarak i§si~ligin btiytik boyutlara ula§mas1n1 ve 

i§letmelerin personel boltimlerinde stirekli olarak mtiracaat formu 

stokunun varl1g1n1 soylemek mtimktindtir. 

II. 1ncelemeye 9al1§t1g1m1z i§letm~ler fonksiyonlara gire 

organize olmu9lard1r. 

12. i§letmelerimizde insan anlay1§1 X teorisinden Y teorisi

ne dogru bir ge~i§ a§amas1ndad1r. Buna bagli olarak liderlik kavra

mi ol9ek btiyildilk~e demokraiik liderlige dogru geli§ecektir. 

I3. I~letme ql9egi kti9tildilk9e, planlam'da 

a. Gelecegi tatmin, 

b. Ama9lar1 belirleme, 

c. Strateji geli§tirme 

d. programlama 

e. Btit9eleme 
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f. prosedUrti belirleme 

g. Politika geli9tirme, prosedtire ·ba~vurulmad1g1 (uygu

lanmad1g1) i~ffi[hl~kf~air~ 

!4. Genelde olu§turulan organizasyon, ama<;lara en etkin u

la~may1 ger9ekle~tirecek bilimsel bir 9al1~ma sonucunda olu~mamak

dir. 

IS. Yukarida 13. madde de de belirtildigi gibi kadrolamada; 

a. se<;me 

b. yoneltme 

c. egitme ve geli9tirme 

d. degerl~rne 

zincirinin tarn anlam1 ile uygulanmad1g1 gorillmetedir. 

!6. YtirUtme fonksiyonuda, yetki devretme belli Bl<;illerde hal

ledilmi§ durumdadir. Ama<;lar kesin olarak belli olmad1g1ndan, arzu-

lanan ama<;lara uygun bit yilriltme y~tin, giinlUk degi~meler arzeden 

bir durumdan bahsetmek milmkilndilr~ 

incelemeye <;al19t1g1m1z i9letmelerimizde yap1lmas1 gereken, 

olmas1 gereken ozelliklerin <;ogunun benimsendigini hatta sozii edi

len baz1 konularin da dikkate al1nd1g1n1 gormek milmkiindiir. Kil<;iik 

i9letmelerimizin uygulamiyor olmasalar bile, bir ~ok hususu biliyor 

ve farkinda olmalar1, gelecekte konaklama i9letmeciligimiz bak1-

m1ndan olumlu bir adim, gtiven verici bir yakla91m olarak degerlen

dirilmelidir. 

Dilegimiz; olumsuz olarak niteledigimiz baz1 hususlari ara§-
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tirma ilc ilgili l1atalar1m12 olarak kabul etmek gerekse bile konak

lama seKtorilnde, daha sonraki yillarda daha olumlu sonu~lara ula~a

bilmektir. 
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BiR i~LETMENIN iNCELENMESi 

A) i9letmenin HUviyeti 

1. Ismi ve faaliyet konusu 

2. Kurulu9 yeri ve hukuki §ekli 

3. BUyUkltigU (yatak adedi olarak) 

4. Ne zamandan beri faaliyette bulundugu 

5. Sermayesinin bile9imi (ozel, yabanci, kamu) 

B) i9letmenin sahip veya yoneticileri 

1. 6~renim durumu, deneyimleri, bildikleri l{san 

2. i~letmecilik ve yoneticilik ama~. felsefe ve politika-

-kalite ve fiat dlizeyine ili9k~n fikirleri 

-i9letme btiytikltigti hakkindaki dti9tinceleri 

-degi9me ve ilerleme egilimleri 

-~ok kAr, az kAr ve ~ok risk, az risk yollari hakkinda 

egilimi 

-~evre ile ili9kiler (devlet, sahipler, halk gibi) 

-yonetim felsefesi; merkezcil-merkezka~ yonetim, ytiksek 

veya dti9lik kaliteli personel, uzun veya kisa vadeli planlar, s1k1 

veya gev9ek denitim 

-idareci tipi; demokrat, ikna edici, otokrat, btirokrat, 

teknokrat 

C) Yonetim I9levleri 
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I··· I' I t111 v e I' u 1 i. L .i. k u I. u 1· 

1. i9letmenin kisa ve uzun donemli pl&nlari var m1d1r? 

2. Btitc;e ve i9 programlarindan yararlanilmakta m1d1r? 

3. PlAnl.ama faaliyet ve arac;larindan ileride yararlanma-

ya ili~kin arzu ve c;abalar var m1d1r? 

4. f9letmenin gene! amac; ve politikalari belirlenmi9se, 

nelerdir? 

5. Felsefe ve politikalar personele hangi arac;larla 

oildiriliyor? 

6. Personelin politika ve felsefelerde degi9me onerisine 

izin veriliyor mu yani kat1l1ml1 yonetim saglaniyor mu? 

II-Organizasyon 

\ 
l~ t~letmenin organizasyon 9emas1 

2. Gorev, yetki ve sorumluluklarin dag1l1m1n1 gosteren 

bir belge (kitap, bro9lir) var m1d1r? 

3. Her yoneticiye bagli ast say1s1 (denetim alani) 
I 

4. Ko mite c;ali9malar1ndan f aydalan1l1yor' mu, faydalan1l1-

yorsa; 

-Komiteler kimlerden olu9uyor, gorev ve yetkileri neler-

dir, haz1rlad1klar1raporlar1 kimlere sunuyorlar, tavsiyeleri uygu-

lamaya nasil sokuluyor? 

5. Dan19ma (kurmay) orglitli var mi, varsa; 

-ne gibi konularda dan19manlar var, gorev ve yetkileri, 

sorumluluklari ve tavsiyeleri nasil uygulaniyor? 
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III- Emir-Komuta I9leri 

f: Emirler ve yonergeler hangi ara~ ve kanllardan, ne 9ekilde 

iletiliyor? 

2. I9letme i~i ve d191 haberle9me sistem ve ara~lar1 nas1l 

igliyor? 

3. Personelin moral durumuna hangi ol~tide onem verilmekte? 

4. Ustlerin yetki go~erme konusundaki egilim ve dil9ilnceleri 

nelerdir? 

5. Te9vik ara~lari ve odilllendirme ~al19malar1 

IV- Personelin Yeti~iirilmesi f9leri 

1. Gelecegin yonet~cilerinin yeti9tirilmesindeki plAn,prog-

ram ~al19malar1 

2. Alt kademe personelinin yeti9tirilmesi 

3. i~eriden ytikseltm~ ve d1§ar1dan tedarikleme yollar1 han-

gi ol~iide kullan1l1r 

4. Yeti9tirme konu~unda bilim kurulu9lar1, ldiger i9letmeler 

V- Kontrol I9levi 

1. i9letme yonetimi, i9letmede olan bitenden ne 9ekilde ha-

berdar oluyor? 

2. !statiksel yontemlerden kontrol amac1yla ne 9ekilde yarar-

lan1l1yor. 

3. ~u kontroller yap1l1yor mu - hizmete ait kalite ve zam~ 

man kontrolti, personele ait tedarik, ilcretleme, ceza veya odilllen-

dirme sistemlerinin kontrolil~ muhasebenin kontrol ve revizyonu, 
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maliyet ~ontrolil, ilretim ve sati' ara~larinin ve faaliyetlerinin 

kontrolil, di, ili,kilere ait kontroller, rantabilite, prodtiktivite 

kontrolti, i'letmenin finansal, ekonomik ve be,eri yap1 tahlilleri. 

VI- Koordinasyon i,levi 

1. 11letmeyi bir biltiln olatak deBerl~yiniz 

2. i,letmenin ~e,itli bolilmleri arasinda uyumlu bir ili,ki 

var midir? 

3. Yoneticilerin i,letme i~i ve d1'1 me,guliyetleri optimal 

dilzeyi a§iyor mu? A,miyorsa nedenleri, yoneticilerin zaman ve ener-

jilerinden tasarruf etme hususunda onlemler al1n1yor mu? 


