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ÖZ 

 

“Coğrafi Temelli Bölümlendirilmi ş Organizasyon Yapılarında; Personel 

Güçlendirmenin Karar Hızına Etkisi ve Uygulamaya İlişkin Bir Örnek” 

Bülent Denkdemir 

 

Günümüzde, işletmeler çoğunlukla değişim hızı yüksek çevrelerde faaliyet 

göstermektedir.  Yani küresel ve ekonomik dengeler gibi uzak çevre özellikleri de, 

rekabet, müşteri beklentileri gibi yakın çevre özellikleri de hızla değişim 

göstermektedir.  İşte bu koşullar içerisinde, işletmenin performansı bu değişimlere 

uyum sağlayabilmesi ile bağlantılıdır.  Bu uyumun sağlanabilmesi için de en önemli 

koşullardan birisi, işletmenin karar hızı ve kalitesidir.  Özellikle de, işletmenin 

organizasyonu, bir merkez ve ona bağlı coğrafi olarak bölümlendirilmiş şubeli 

yapılar şeklindeyde, karar hızı daha da önemli hale gelmektedir.  Bu yapıların çok 

şubeli olmasının nedeni, yerel müşteri taleplerine yanıt verebilmesidir.  Diğer yandan 

da merkeze bağlı olması nedeniyle karar verme süreci karmaşık olabilmektedir. Bu 

yapılarda, müşteri ile ilgili hızlı ve kaliteli karar alabilmenin ve buna bağlı olarak 

müşteri memnuniyeti yaratabilmenin en önemli koşullarından birisi şube 

çalışanlarıdır.  Şubede görev yapan yönetici ve çalışanlar, yerel müşteriyi ve piyasayı 

en iyi tanıyan ekiptir.  Bu kadronun güçlendirilmesinin, bu organizasyon yapılarında 

karar hızına olumlu etki yapması beklenmektedir.   

 

Bu tez çalışması, coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyon yapılarında personel 

güçlendirme ile karar hızı arasındaki ilişkiyi incelemektedir.  Bu organizasyonlardaki 

yapısal unsurlar aracılığı ile güçlendirmenin nasıl arttırılabileceğini, bunun 

sonucunda da karar hızının nasıl artabileceğini ortaya koymaktadır.  Kavramsal kısmı 

müteakip, ilaç sektöründe faaliyet gösteren coğrafi temelli bölümlendirilmiş bir 

işletmede uygulama yapılmıştır.  Bu işletme, 2006-2008 döneminde “Müşteri İle 

ilgili Karar Hızının Arttırmak” amacıyla bir yeniden yapılanma süreci geçirdiğinden, 

araştırma modeli bu işletmenin önceki ve sonraki durumunu ölçümlemek ve bu 

ölçümler neticesinde, yapısal unsurların değişiminin, personel güçlendirme ve karar 

hızı ile ilişkisini ortaya koymaktadır. 
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ABSTRACT 

 

“The Impact of Empowerment on Decision Speed in Geographically Diversified 

Organizational Structures and a Research” 

Bülent Denkdemir 

 

Nowadays, businesses are generally operating in highly unstable environments. 

Competition and customer expectations are changing rapidly as much as global and 

economic conditions in those environments. Under the given circumstances, 

performance of the businesses is completely linked to its ability to adapt those 

changes. One of the most important conditions to achieve such harmony is the speed 

and the quality of decisions. Decision speed becomes more important especially in 

organizations consisting of a center and geographically diversified branches attached 

to it. On one hand, those branches can meet local customers’ demands quicker than 

the center; however, on the other hand the decision making process can be 

complicated because of the attachment to the center. In this organizational structures, 

one of the most important conditions to make fast and high quality customer related 

decisions and hence to satisfy the customers is the branch employees. Managers and 

staff within the branch are the ones who know the market and the local costomers 

best. The empowerment of this team is supposed to affect the decision speed in a 

positive way.  

 

The thesis is analysing the relationship between personnel empowerment and 

decision speed in geographically diversified organizational structures. It presents 

methods of enhancing the empowerment by structural elements; therefore, methods 

of improving decision speed. Following the literature review and conceptual facts, a 

practical study has been made in a geographically diversified pharmaceutical 

company who passed through a restructuring process in the period of 2006-2008 to 

speed up customer related decisions. The aim of the research is to present a “before 

and after the restructuring process case” for the company; and as a result of the 

measures, to present the relationship between empowerment, decision speed and 

structural elements.  
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ÖNSÖZ 

 

Günümüzde, küreselleşmenin sonucu olarak, işletmelerin ölçeği büyümekte ve 

organizasyon yapıları da buna göre değişim göstermektedir.  Yeni kurulmuş küçük 

bir işletmede karar almak ve dış çevreye uyum sağlamak çok daha kolayken, ülke 

genelinde birçok şubesi ile, veya dünya genelinde birçok şubesi ile faaliyet gösteren 

bir işletme için, yerel kalabilmek ve müşterinin talepleri konusunda hızlı karar 

alabilmek zorlu bir görev olmaktadır. 

 

İşte bu noktada personel güçlendirme kavramı karşımıza çıkmaktadır.  Geniş bir 

alana birçok şubesi ile yayılmış coğrafi temelli organizasyon yapılarında, artık her 

karar adımını standarda bağlamak, merkezi onay mekanizmaları kurmak yerine, 

özellikle müşteri ile ilgili kararlarda, yerel personeli güçlendirmek ve onların en 

doğru kararları ve sonuçları almasını sağlamak daha doğru bir çözüm olabilmektedir.  

Personeli güçlendirmek, en basit tanımı ile; personele yetki devretmek, personelin 

kapasitesini arttırmak ve personelin motivasyonunu arttırmak olarak tanımlanabilir. 

 

İşte bu tez çalışmasında, hem konunun kavramsal boyutu bu şekliyle ele alınmış, 

hem de buna çok uygun bir işletme uygulaması yapılmıştır.  Uygunluğun nedeni, 

ilgili i şletmenin, Türkiye genelinde bir merkez ve ona bağlı 34 şube ve 4.300 çalışan 

ile faaliyet gösteren bir işletme olması ve ayrıca 2006-2008 döneminde, “Müşteriye 

Yönelik Karar Hızını” arttırmak konusunda önemli bir organizasyonel yeniden 

yapılanma geçirmiş olmasıdır.  Bu anlamda tez konusu ve uygulama ortamı çok 

büyük paralellik göstermektedir.  İşletmenin de bu çalışma sonuçları ile yakından 

ilgileniyor olması, çalışmanın kapsamı ve kalitesine büyük katkı sağlamıştır. 

 

Bu çalışmanın hazırlanması sürecinde, çok önemli desteklerini benden esirgemeyen; 

Tez Danışmanım ve çok Sevgili Büyüğüm Sayın Prof. Dr. Hayri Ülgen başta olmak 

üzere, Tez İzleme Komitesi Üyem Sayın Prof. Dr. Uğur Yozgat’a, Tez İzleme 

Komitesi Üyem ve tez hazırlığı boyunca büyük desteğini gördüğüm Sayın Doç Dr. 

Fatih Semerciöz’e saygılarımı ve teşekkürlerimi sunarım. 
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Hayatımın bugüne kadarki tüm aşamalarında olduğu gibi, tezimi hazırladığım bu 

dönemde de ailemin ve eşimin manevi anlamda büyük desteğini gördüm.  Onların 

varlığının verdiği gücü kelimelerle ifade etmek mümkün değil.  Bugüne kadar bana 

kattıkları herşey için sonsuz teşekkürler... 
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GİRİŞ 

 

Değişim hızı yüksek çevrelerde faaliyet gösteren işletmelerde, karar hızının, işletme 

performansına pozitif etkisi, geçmişte yapılmış çalışmalarla ortaya konmuştur.  Yine 

geçmiş çalışmalarda, karar hızı ile organizasyon yapısı, ve karar hızı ile personel 

güçlendirme arasındaki ilişkiler ortaya konmuştur.  Bu tezin amacı ise, organizasyon 

yapısı unsurlarının; personel güçlendirme aracılığı ile karar hızına etkisini 

tanımlamak ve bunun bir işletme örneğinde incelemektir. Tez çalışması üç ana 

bölümden oluşmaktadır. 

 

İlk bölümde organizasyon yapısı incelenmiştir.  Organizasyonun çevre ile ilişkisi, 

yapının unsurlarının neler olduğu, bunların herbirinin organizasyonu nasıl etkilediği 

ve alacakları değerlerle ne tür organizasyon yapılarının oluşabileceği ele alınmıştır.  

Sonrasında, bu organizasyon türleri arasından, coğrafi temelli bölümlendirilmiş 

organizasyon yapısı  ve özellikleri, örneklerle detaylı olarak incelenmiştir.  Bu 

yapının önemli unsurları belirlenmiştir.  

 

İkinci bölümde; personel güçlendirme ve karar hızı kavramları detaylı olarak 

incelenmiştir.  Personel güçlendirmenin tanımı, unsurları, adımları ve işletme 

uygulamaları ele alınmıştır.  Yine bu bölümde, karar verme ve karar hızı kavramları 

ele alınmıştır. Karar hızının işletme performansı ile ilişkisi, değişim hızı yüksek 

çevrelerde karar vermenin ve karar hızının önemi ve işletmeye etkisi, kararın bilgi 

teknolojileri ile ilişkisi incelenmiştir.  Ayrıca karar hızını arttıran faktörler, ve bu 

konudaki çalışmalar detaylı olarak ele alınmıştır.  İkinci bölümün son kısmında ise, 

coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyon yapısı, personel güçlendirme ve karar 

hızı arasındaki ilişkiler incelenmiştir.  Yapının hangi özelliklerinin güçlendirmeyi ne 

şekilde etkilediği, güçlendirmenin ise, karar hızının nasıl ve ne şekilde etkilediği ele 

alınmış, bu konuda yapılmış olan önceki çalışmalara da değinilmiştir.   Bu ilişkilerin 

tanımlanmasını müteakip, araştırma modeli oluşturulmuştur. 
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Üçüncü bölümde, yani araştırma kısmında, öncelikle bu çalışma ile ilişkili önceki 

çalışmalara değinilmiş ve bu çalışmaların araştırma kısımlarından kısaca 

bahsedilmiştir.  Sonrasında araştırmanın amacı, önemi ve tasarım özellikleri ele 

alınmıştır.   Anket sorularının ve özelliklerinin tarifini müteakip, araştırmanın 

sonuçları anlatılmış ve yorumlanmıştır.  Bununla birlikte araştırmanın yapıldığı 

işletme, bu işletmenin faaliyet gösterdiği çevre ve işletmede yürütülmüş olan yeniden 

yapılanma projesi açıklanmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 
ORGANİZASYON YAPISI VE COĞRAFİ TEMELL İ 

BÖLÜMLEND İRİLM İŞ ORGANİZASYON 

 

Tezin bu bölümünde, öncelikle organizasyon yapısı hakkında genel bilgi verilecek, 

sonrasında yapıların genel özellikleri ve tasarımındaki unsurlar ele alınacaktır.  

Sonrasında ise bu unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan farklı organizasyon tipleri 

incelenecektir.  Buradan hareketle, coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyon 

yapısına geçiş yapılacak ve bu yapı tipinin özellikleri ele alınacaktır.   Bu yapı tipinin 

özellikleri ele alınırken, bu özelliklerin personel güçlendirme ile ve karar verme ile 

ili şkilerine de kısaca değinilecektir. 

 

1.1. Organizasyon Kavramı ve Önemi 

 

Bir işin yapılması, bireyin yeteneklerini aşıyorsa, bir grubun ortak gayretine ihtiyaç 

duyulur. İnsanoğlu, çok eski devirlerde grup gücünün gerekliliğini görerek, 

amaçlarına ulaşabilmek için çok basit organizasyon yapıları yaratmıştır. Böylece, 

yeteneklerini ve güçlerini birleştirerek tek başlarına yapabileceklerinden daha fazla 

mal ve hizmet yaratmışlardır. İşte organizasyon en genel anlamda, iki veya daha 

fazla bireyin ortak bir gaye için çalışmaları halinde, aralarındaki ilişkilerde yaratılmış 

olan bağlardır (Barnard, 1938:72). 

 

Etimoloji açısından organizasyon sözcüğü, Yunanca “organon” ve Latince 

“organum” kelimelerinden türemiştir. Türkçede “uzuv, organ” olarak kullanılan bu 

sözcük gövdenin veya varlığın bir bölümü, bütünün bir parçası anlamına gelir. Bu 

parça, yapının diğer organlarıyla uyumlu olarak, ortak bir görev veya amaç için 

bütüne hizmet eder. Köküne de bakarak denebilir ki, işletme organizasyonu, 

işletmenin organlarının belirtilmesi demektir (Ülgen, 1989:5).  
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Organizasyon; yapılacak işin belirtilmiş görevlere bölünmesi ve bu görevlerin, en 

elverişli biçimde yerine getirilebilmesi için uygun nitelik ve eğitime sahip kişilere 

verilmesidir. Bu kişilerin, organizasyona hizmet etme isteklerinin bulunması ve ortak 

amaca ulaşmak için birbirleriyle haberleşme olanakları yaratmaları gerekmektedir 

(Litterer, 1969:8). Diğer bir tanıma göre organizasyon sözcüğü dar ve geniş anlamda 

kullanılabilir. Dar anlamda organizasyon, herhangi bir amaç için yapılması 

gerekenleri belirlemek ve bu gereklilikleri, kişilerin görevlendirilebileceği gruplar 

halinde düzenlemektir. Geniş anlamda organizasyon ise, insanların, fiziksel araç ve 

olanakların, bir işletmenin amacını gerçekleştirecek şekilde düzenlenip hizmet 

verecek şekilde hazırlanması demektir (Oluç, 1969:223). Aşağıdaki şekil de 

organizasyonun yönetim sürecinde oynadığı önemli rolü göstermesi açısından 

önemlidir (Schermerhorn, 2001:202). 

 

Şekil 1: Organizasyonun Diğer Yönetim Fonksiyonları İle İlişkisi 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Schermerhorn, John R. Management, Six Edition, John Wiley&Songs Inc., 2001, p.202. 

 

Organizasyon sözcüğü genellikle, dinamik ve statik olmak üzere iki yönden ele 

alınmaktadır. Bunlardan ilki bir süreç –teşkilatlandırma, örgütleme, organize etme, 

ikincisi ise bir durum, başka bir deyişle bu sürecin sonucunu –teşkilat, örgüt- ifade 

etmektedir.  

- Bir Süreç Olarak Organizasyon; işletmenin çeşitli organlarının yaratılması ve 

düzenlenmesi, görevlerinin tanımlanması ve her organa görevini 

gerçekleştirmede yardımcı olarak yöntemlerin belirtilmesi, aynı zamanda bu 

organların kendi aralarındaki ve dışarıyla olan ilişkilerinde uyulacak 

davranışların belirtilmesi faaliyetidir (Dale, 1969:178). Dinamik yönüyle 

Planlama                                                                                 Kontrol 
Gidilecek yönün belirlenmesi                                                              Sonuçların takibi 
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organizasyon, yönetim evrelerinden biri olarak incelenmekte, maddi ve beşeri 

unsurların işletmeye yerleştirilmesi süreci olarak kabul edilmektedir. Bir 

başka deyişle, üretim faktörlerini en verimli biçimde yerleştirmek ve grup 

faaliyetlerinde etkin bir düzen sağlamaktır. 

- Bir Sürecin Sonucu Olarak Organizasyon ise, soyut bir özellik taşır ve 

örgütleme süreci sonucunda gerçekleşen bir bileşim olarak ortaya çıkar. 

Statik yönüyle organizasyon, üretim için gerekli olan maddi ve beşeri 

unsurları bir düzen içinde bir araya getirme faaliyetinin sonunda oluşan yapı, 

işlevler ve organlardan kurulmuş bir örgüt anlamına gelmektedir (Tosun, 

1987:224). 

 

Sanayi Devrimi ve büyük organizasyonların oluşumu toplumları derinden etkilemiş, 

organizasyonların sosyal hayatın merkezine oturmasını sağlamıştır. 

Organizasyonların önemi ve içinde bulundukları topluma olan faydaları yedi grupta 

toplanabilir (Daft, 2001:13). Organizasyonlar, 

- belirli hedeflere ulaşabilmek için gerekli kaynakların bir araya gelmesini 

sağlarlar, 

- rekabetçi fiyatlarla, ürün ve hizmet üretimi yaparlar, 

- yenilikçi uygulamaların hayata geçmesini kolaylaştırırlar, 

- modern üretim teknikleri ve bilgisayar destekli teknolojiler kullanırlar, 

- hızla değişen çevresel faktörlere kolay adapte olur, onları etkileyebilirler, 

- pay sahipleri, müşteriler ve çalışanlar için değer yaratırlar, 

- işgücü çeşitlili ği, etik unsurlar, sosyal sorumluluk gibi alanlarda öncü olur ve 

çalışanlarını tek bir amaca odaklanmak üzere motive ederler. 

 

Organizasyon kavramının ne kadar önemli olduğunun anlaşılması ve etkili bir 

şekilde kullanımıyla, daha az kaynakla daha fazla iş üretilmeye başlamıştır ki bu 

verimliliğin ve gelişmenin temel anahtarıdır. Üretim süreçlerini verimli bir şekilde 

yürüten organizasyonlar oluşturmak, yönetim bilimcilerin temek amaçlarından biri 

haline gelmiştir; bunun üzerine organizasyonların tasarımı üzerine çalışmalar 

yapılmıştır. 
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Organizasyon yapısı, aslında işletmenin hedeflerine ulaşması için gereken yöntemleri 

belirleyen bir araçtır.  Yapı, amaçlara ve iç ve dış koşullara uygun tasarlanmalıdır.  

Yapının tasarım ve işleyişindeki başarı, işletmenin hedeflerine gittiği yoldaki 

etkinliğini belirleyecektir. Organizasyon yapısını genellikle iki konu ile ilgilidir. 

Bunlardan birincisi görev ve faaliyetlerin dağıtıldığı iş bölümü, diğeri ise 

standardizasyon ve resmileşmeyi içine alan koordinasyon mekanizmasıdır (Meijaard, 

Brand ve Mosselman, 2005). Özetle, organizasyon yapısı kavramının açıklanmasında 

üç temel unsur bulunmaktadır (Daft, 2001:86): 

- Organizasyon yapısı, hiyerarşik seviye sayısı ve yöneticilerin sorumluluk 

alanlarını da kapsayacak şekilde, resmi raporlama ilişkilerinin tasarımını 

yapar. 

- Organizasyon yapısı, bireylerin departmanlar altında gruplanmasını ve 

departmanların, organizasyonu oluşturacak şekilde birleştirilmesini tanımlar. 

- Organizasyon yapısı, etkili iletişim, koordinasyon ve departmanlar arası 

entegrasyonu sağlayacak sistemlerin tasarımını yapar. 

 

Yapının bu üç unsuru, örgütlemenin yatay ve dikey yönlerini kapsamaktadır. 

Örneğin, ilk iki unsur örgütün yapısal çerçevesini, yani dikey hiyerarşisini tanımlar. 

Üçüncü unsur ise, örgüt çalışanları arasındaki ilişkileri, yani yatay bağlantıları 

düzenler.  

 

Üretim makineleri, ofisler ya da ürünler gibi somut olmadığı için organizasyon 

yapısı, ancak organizasyon şemalarında görsel hale dönüştürülebilir. Organizasyon 

şeması, bir organizasyondaki faaliyet ve süreçlerin bütününün görsel bir temsilidir. 

Organizasyonun bölümlerini, bölümlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, pozisyonların 

ve departmanların konumlarını gösterir.  
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1.2. Organizasyon Yapısını Etkileyen Faktörler 

 

Organizasyon yapılarına ve tasarımlarına etki eden önemli faktörler mevcuttur.  

Bunlar; işletmenin stratejileri, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrenin özellikleri, 

işletmenin kullandığı teknolojiler ve faaliyetler arasındaki bağımlılık derecesidir.   

 

Şekil 2: İşletme Yapısına Etki Eden Dört Önemli Unsur 

 

 

Kaynak: Ülgen, Hayri ve Mirze, Kadri S.; “İşletmelerde Stratejik Yönetim”, 2004, Literatür 

Yayınları, İstanbul, s.345. 

 

Yapıya etki eden faktörlerin başında dış çevre gelir.  Önceki bölümlerde de ifade 

edildiği gibi, işletmenin içinde bulunduğu çevresel unsurlar ve bunların değişimi, 

işletmenin yapısını da etkilemekte ve değiştirmektedir.  İşletme; varlığını devam 

ettirebilmek ve rekabet edebilmek için, bu çevresel unsurların kendisi için önem 

derecesine ve değişim hızına uygun bir yapıyı oluşturmak zorundadır.  Çok sayıda 

kural ve prosedürü bulunduğu, işlerin son derece ayrıntılı olarak bölümlendirildiği, 

kararların genellikle üst yönetim düzeylerinde alındığı, sert, kurallı ve otoriter 

işletme yapıları, genellikle durgun bir çevrede faaliyet gösteren işletmeler için uygun 

İşletme 
Yapısı 

Uygulanan Stratejiler 

Kullanılan Teknolojiler 

Çevresel 
Unsurlar 

Faaliyetler 
ve Bölümler 

Arası 
Bağımlılık 
Derecesi 
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bir yapı olan, mekanik örgüt yapısı olarak tanımlanmaktadır.  Bunun tersi olan, 

organik örgüt yapısı ise, genellikle değişken çevrelerde faaliyet gösteren işletmeler 

için uygun olup, işlerin daha basit bir şekilde bölümlendirildiği, karar 

mekanizmasının alt yönetim düzeylerinde çalıştığı, az sayıda kural ve prosedürün 

bulunduğu, esnek ve her an değişebilir bir yapıdır. 

 

Organizasyon yapıları, işletmelerin stratejilerinin uygulanmasındaki en önemli 

araçların başındadır.  Gerek kurumsal stratejilerin, gerekse de rekabet stratejilerinin 

uygulanabilmesinde, organizasyon yapısının doğru kurgulanmış olması büyük öneme 

taşımaktadır.  Bu anlamda, organizasyon yapılarının tasarımında, seçilen strateji 

belirleyici rol oynamaktadır (Ülgen ve Mirze, 2004:345).  

 

Temel kurumsal stratejilerden; çeşitlendirme stratejisinde, mevcut ve yeni 

faaliyetlerin her birinin bir kar merkezi yapısında kurgulanması mümkündür.  

Merkez yapıda bazı destek fonksiyonlar tutularak, bir matris yapı oluşturulabilir. 

Çekilme stratejilerinde ise, (özellikle kısmi çekilmelerde) ana amaç tasarruf ve 

yüksek denetim olduğundan, merkezi yapı güçlendirilir ve kararlar merkezileştirilir. 

 

Rekabet stratejileri açısından duruma bakıldığında, maliyet liderliği stratejisinde, 

genellikle koordinasyon ve kaynak kullanımı göz önüne alınarak, fonksiyonel 

yapılanmalara gidilir.  Yine, karar sistemi merkezi bir yapıdadır. Farklılaştırma 

stratejisinde, yazılı kural ve prosedürler minimum seviyededir ve karar mekanizması 

alt birimlere kaydırılmıştır.  Yapı basıktır ve hızlı çalışır. 

 

Diğer çalışmalarda da rekabet stratejisi, yani rekabetle baş edebilmek için izlenecek 

yol için; içsel tasarımın buna uygun olma zorunluluğu vurgulanmıştır (Daft, 

2001:61). Örneğin, yeni ürünler yaratmak ve büyümek isteyen bir kurum ile pazar 

payı korumak için mevcut ürünlerini destekleyen kurum arasında organizasyon 

tasarımı açısından fark olacaktır.  
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Ülgen yaklaşımının yanı sıra; rekabetçi stratejinin organizasyon tasarımına 

yansımalarını incelemek için Michael Porter çalışmalarına bakılabilir. Michael 

Porter’ın pek çok kurum üzerinde yaptığı araştırmaların sonuçlarından yola çıkılarak, 

üç rekabetçi stratejiden bahsedilmektedir (Porter, 2000:44). Bunlar, farklılaşma, 

düşük maliyet liderliği ve odaklanmadır. Odaklanma stratejisi, bir pazara farklı veya 

maliyet avantajlı olarak yoğunlaşmayı gerektirir; diğer bir deyişle, yine farklılaşma 

veya düşük maliyet liderliği stratejilerine dayanır. Sonuç olarak, iki temel stratejiden 

bahsedilebilir: 

 

- Farklılaşma Stratejisi: Bu stratejiyi izleyen bir firmanın ürün veya 

hizmetlerinin, aynı sektördeki diğer firmaların ürün veya hizmetlerinden 

önemli ölçüde ayrıştırılması ve farklı algılanması gerekmektedir. Firma bunu, 

reklâm, halkla ilişkiler, araştırma geliştirme veya niş hizmetler yoluyla 

sağlayabilir. Bu strateji, uygulanabileceği hedef kitlelerin fiyat duyarlı 

olmamaları nedeniyle, karlı olarak değerlendirilebilir. Farklılaşma 

stratejisinin uygulanacağı organizasyonlarda, öğrenme odaklı, esnek ve yatay 

bir koordinasyon olması, beşeri ve finansal olarak da araştırma kapasitesine 

sahip olunması gerekmektedir. Müşterilerin algılarını yönetebilmek için, 

teması ve yakınlığı artıracak mekanizmalar kurulabilmeli; bu alanda yaratıcı, 

yenilikçi ve risk alan başarılı çalışanların ödüllendirilmesi mümkün olmalıdır 

(Daft, 2001:62). 

- Düşük Maliyet Liderliği: Bu stratejiyi izleyen firmalar ise, rakiplerine göre 

daha düşük maliyet vaat ederek pazar payını artırmayı hedeflemektedir. Atak 

bir strateji olmaktan çok, korumacı konumdadır. Rekabet avantajı yaratmak 

için fiyatların aşağı çekilmesi söz konusu olsa bile, firma düşük maliyetleri 

nedeniyle karlı operasyonlar yapmaya devam edecektir. Düşük maliyetin 

hedeflendiği bir organizasyonda, verimlilik odaklı bir yaklaşım izlenmeli, 

maliyetler sıkı bir merkezi otorite tarafından kontrol edilmelidir. Standart 

prosedürlerin işlediği, verimli satınalma ve dağıtım süreçleri oluşturulmalıdır. 

Çalışanlar, rutin işlerle görevlendirilmeli, delegasyon sınırlı olmalıdır. 
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İki stratejinin birbirinden ne kadar farklı organizasyonel tasarımlar gerektiği yukarıda 

açıklanmıştır. Örgüt tasarımını etkileyen tek faktör rekabet stratejisi değildir.  

 

İşletmenin faaliyette bulunurken kullandığı teknolojiler de yapıyı etkilemektedir.  

Birim üretimine dayalı, kitle üretimine dayalı ve süreç üretimine dayalı, teknolojileri 

kullanan işletmeler için uygun olan farklı yapılar bulunmaktadır. 

 

İşletmelerin üretim faaliyetleri açısından birbirleri arasındaki ilişkiler ve birbirlerine 

bağımlılık dereceleri de, yapıyı etkilemektedir.  Bütünleyici bağımlılık, sıralı 

bağımlılık ve çok yönlü bağımlılık içindeki işletmelerin yapıları, bu karşılıklı 

bağımlılık ili şkileri ile uyumlu olmak zorundadır. 

 

Bu bölümdeki çalışmalarda da bahsedildiği gibi, organizasyon yapısı, işletmenin 

performansı için bir araçtır.  Ve işletmenin iş ve dış özelliklerine ile bu yapı önemli 

olmalıdır.  Bu özelliklerden bağımsız bir yapı tasarlamak mümkün değildir.  Bu 

özellikler, çevresel unsurlar, teknolojiler, faaliyetin özellikleri ve işletmenin 

stratejileridir.  İşte organizasyon tasarımı, bunları göz önüne alarak, organizasyonun 

oluşturulması işidir. 

 

1.3. Çevresel Belirsizlik ve Organizasyon 

 

Çevrenin organizasyonlar üzerindeki etkisi, organizasyonun çevre ile ilişkisi ve 

çevreye uyumdaki başarısı, yönetim literatüründe üzerinde önemle durulan 

alanlardan biri olmuştur.  Özellikle durumsallık yaklaşımı ile birlikte; işletmelerin 

yöneticiler tarafından bilinçli ve sistematik olarak alınan kararlarla değiştikleri ve 

çevrelerine uyum sağladıkları görüşü, değişim konusunda yaygın bir görüş olarak 

süregelmiştir.  Çevreye uyum ve buna ilişkin alınan kararların başarısı, işletmelerin 

performansı açısından önem taşımaktadır; çünkü işletmeler, faaliyetleri için gerekli 

bilgiyi ve kaynakları çevreden sağlarlar. İşletme yönetimi; içinde bulunduğu çevreyi 

sürekli izler, gelişmeleri belirler, organizasyonun yapı ve işleyişinde değişiklikleri 
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yapacak kararları alır, bunları uygular ve böylece organizasyonlar çevrelerine uyum 

sağlamış olurlar (Koçel, 2003).  

 

Organizasyonların çevrelerine uyum sağlamaları, çevresel belirsizliği yönetmeleri 

anlamına gelmektedir. Belirsizlik ortamında karar vericiler yeterli bilgiye sahip 

değildirler ve çevreden bunu elde etmekte zorlanırlar. Bilgi noksanlığı söz konusu 

olduğunda maliyet ve olasılık hesapları net olarak yapılamaz ve hata yapma ihtimali 

artar. Çevresel belirsizlik, üç ana grupta incelenebilir; (Milliken, 1987:133) 

1. Durum belirsizliği; organizasyonun çevresi veya bu çevrenin bazı 

unsurları tahmin edilemediğinde hissedilir. (sosyokültürel trendler, 

demografik değişimler, vb..) 

2. Etki belirsizliği; çevrede meydana gelebilecek olay ve değişimlerin, 

organizasyonu nasıl etkileyeceği tahmin edilemiyorsa hissedilir.   

3. Tepki belirsizliği; organizasyonun, çevresel faktörlere verebileceği 

tepkiler ve bunların sonuçlarını öngörememe durumunda ortaya çıkar. 

 

Çevresel belirsizliğe iki açıdan bakılmaktadır; bu boyutlar, basit-karmaşık ve 

durağan-değişken olarak özetlenebilir (Daft, 2001:138). Organizasyonun 

faaliyetleriyle ilgili çevresel unsurların sayıca çokluğu ve birbirlerinden farklı 

olmaları, çevrenin basit veya karmaşık olma durumunu belirlemektedir. Karmaşık bir 

çevrede, pek çok farklı dışsal unsur birbiriyle etkileşmekte ve organizasyonu 

etkilemektedir. Durağanlık-değişkenlik ise, çevresel unsurların dinamik olup 

olmaması ile belirlenir. Aylar veya yıllar boyunca çevresel unsurlar sabit kalıyorsa, 

buraya durağan bir çevre denebilir. Bir çevrenin, bu iki boyut açısından 

değerlendirmesi yapılarak, belirsizliğin derecesi belirlenebilmektedir.  

 

Belirsizliğin derecesinin belirlenmesine yönelik durumsal yaklaşımlardan biri 

Mintzberg yaklaşımıdır. Mintzberg; işletmenin içinde bulunduğu çevrenin, değişik 

karmaşıklık derecesinde bulunabileceğini ve stratejilerin bu koşullara uygun 

yaklaşımlarla hazırlanmasının uygun olacağını ileri sürmektedir.  Mintzberg iki 

faktörü göz önüne almaktadır.  Birincisi işletmeye etki eden olayların karmaşıklık 
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derecesidir.  Bu olaylar yüksek veya düşük karmaşıklıkta olabilirler.  İkincisi, 

çevresel olayların değişim hızıdır.  Çevresel olaylar hızlı veya yavaş değişebilirler.  

Hem karmaşıklık, hem değişim hızının yüksek olduğun durumlar çevrede yüksek 

belirsizliği, ikisinin de düşük olduğu durumlar düşük belirsizliği, diğer iki durum ise 

çevrede orta belirsizliği ifade etmektedir (Ülgen ve Mirze, 2004). Buradan da 

anlaşılacağı gibi, organizasyon ve çevresi arasındaki ilişkinin açıklanmasında, 

belirsizlik temel kavramlardan biri olarak ele alınmaktadır.   

 

Thompson’a göre, belirsizlik örgütün tepe yöneticilerinin ele alması gereken en 

önemli konuların başındadır (Thompson, 1967) (Lawrence ve Lorsch, 1967). 

Organizasyonların farklı çevresel belirsizlik seviyelerine nasıl adapte olabilecekleri 

ve hangi araçları kullanabilecekleri yönetim bilimi açısından araştırma konusu 

olmuştur. Her şeyin durağan ve belirli olduğu bir çevrede faaliyet gösteren bir 

organizasyonun yönetimi, pozisyon ve departmanlar, entegrasyon, kontrol süreçleri, 

geleceğin planlanması ve tahmini gibi açılardan, değişken çevredeki bir 

organizasyona göre önemli farklar gösterecektir. Adaptasyonun sağlanabilmesi için 

organizasyonların, faaliyet gösterdikleri çevreye uyum sağlayacak şekilde 

tasarlanması çok önemlidir.  

 

Dış çevrenin karmaşıklığı arttıkça, organizasyondaki pozisyon ve departman sayısı 

da artmakta ve sonuç olarak bir içsel karmaşıklık doğmaktadır. Bu artışın nedeni, dış 

çevredeki her paydaşa karşılık olarak organizasyonda pozisyon ve departmanlar 

açılmasıdır. Müşterilerin bulunması için pazarlama, tedarikçi ilişkileri için satınalma, 

bankalar için finans departmanları kurulması bu artışa örnek olarak verilebilir.  

 

Çevresel belirsizlikle başa çıkmanın geleneksel yolları literatürde tanımlanmıştır 

(Daft, 2001:139). Bunlardan biri, belirsizliği ortadan kaldıracak tampon departmanlar 

kurmaktır. Tampon departmanlar, dış çevre ile organizasyondaki teknik 

departmanların arasında görev yaparak, materyal, kaynak ve para transferi yaparlar. 

Örneğin, satınalma departmanı hammadde alımını stoklu şekilde yaparak belirsizliği 

bir nebze de olsa ortadan kaldırır. Tampon departmanlar konusundaki yeni bir 



 13 

yaklaşım ise, tümünü ortadan kaldırarak müşteri ve tedarikçilere yakın olmak 

şeklindedir. Örneğin, Whirlpool yeni ürünlerinin bilgisayar simülasyonlarının test 

edilmesi için yüzlerce müşterisine para ödemekte; John Deere’de çalışan montaj hattı 

işçileri ise müşteri ziyaretlerine gitmektedir.  

 

Tampon rollere benzer şekilde, sınırları belirleyici roller de belirsizlikle savaş 

yollarındandır. Bu yöntemde temel amaç, çevresel değişiklikleri izlemek ve ilgili 

bilgileri organizasyon içine taşımak ile organizasyon hakkındaki bilgileri çevreyle 

paylaşmaktır. Internet taraması veya kulaktan kulağa bilgi almak yerine, sistematik 

yöntemlerle çalışan kurum içi profesyonellerden (Pazar araştırma departmanları, 

araştırma-geliştirme departmanları, vb.) bilgi alan yöneticiler, çevresel değişimlerden 

hızla haberdar oldukları için, pazardaki değişikliklere hızla yanıt verebilmektedirler. 

Diğer taraftan, çevreye organizasyonla ilgili bilgi yayarak, insanların kurum 

hakkındaki algılarını yönetmek de bu sürecin bir parçasıdır; pazarlama, halkla 

ili şkiler, reklâm ve satış departmanları bunda büyük pay sahibidirler.  

 

Çevresel belirsizliğe karşı bir başka yaklaşım, departmanlar arası entegrasyon ve 

farklılaşma derecesidir. Organizasyon içinde farklılaşma, farklı fonksiyonlardaki 

departmanlarda, farklı ve fonksiyona özgü niteliklere sahip insanların çalışması ile 

gerçekleşir. Bu sayede sektöre özgü uzmanlaşma gerçekleşir ve her departman, kendi 

alanındaki çevresel belirsizliklerden daha az etkilenir duruma gelir. Diğer taraftan bu 

farklılaşma, departmanlar arasındaki koordinasyonu zorlaştırır, hatta zaman zaman 

resmi koordinatörler görevlendirmek gerekebilir.  

 

Organizasyonlardaki resmiyet ve çalışanlar üzerindeki kontrol seviyesi de 

belirsizliğe verilen tepkileri etkileyecektir. Durağan çevrelerde, organizasyon içinde 

kurallar ve prosedürler çalışmakta ve kararlar üst yönetim tarafından merkezi olarak 

alınmaktadır; böyle organizasyonlara “mekanik organizasyon” denir. Bunun aksine 

değişken çevrelerde organizasyonlar daha serbest ve esnek yapıdadır. Yazılı kurallar 

yoktur, varsa bile uygulanmaz. Karar vericiler merkezi yapıdan uzaklaşmıştır. Böyle 

yapılara da “organik organizasyon” denmektedir. Belirsizlik arttıkça, 
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organizasyonların organik olma eğiliminde oldukları gözlenmiştir; bu sayede 

çalışanlara karar verme yetkisi verilmekte, onlar da inisiyatif kullanıp grup 

çalışmaları yaparak, gerekli kararları zamanında almaktadırlar. Böylece organizasyon 

daha akıcı olacak, yani çevreye daha hızla uyum sağlayabilecektir. 

 

Çevresel belirsizliğe karşı organizasyonların verebileceği son tepki türü, planlama ve 

öngörme fonksiyonları ile ilgilidir. Durağan çevrelerde organizasyonlar günlük 

operasyonel sorunlara ve verimliliğe odaklanabilirler. Çevrenin özelliği dolayısıyla, 

uzun dönemli planlama ve değişkenleri öngörme ihtiyacı ortaya çıkmayacaktır. 

Değişken çevrelerde ise, çevresel koşullar her an değişebileceği için, planlama ve 

öngörme stratejik önem taşımaktadır; bu nedenledir ki, bu çevrelerde faaliyet 

gösteren organizasyonlarda genellikle bağımsız stratejik planlama departmanları 

bulunmaktadır. Bu departmanlar, çevresel faktörlerin olası değişimlerinden, 

organizasyonun nasıl etkileneceğini ve nasıl pozisyon alacağını belirler ve bunu 

düzenli ve sürekli olarak güncellerler.  

 

Organizasyonların çevresel belirsizlikle başa çıkmak için kullandıkları ve yukarıda 

kısaca anlatılan yöntemleri özetlemek için aşağıdaki tablo kullanılabilir. 
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Tablo 1: Teorik Çerçeve - Çevresel Belirsizlik ve Örgütsel Tepkiler 

 

  Çevresel Karmaşıklık 

  Basit Karmaşık 

Durağan 

Düşük Belirsizlik 

1. Mekanik yapı: resmi ve 

merkezi 

2. Az departman 

3. Entegratör yok 

4. Mevcut operasyon odaklı 

Düşük-Orta Belirsizlik 

1. Mekanik yapı: resmi ve 

merkezi 

2. Çok departman 

3. Az entegratör 

4. Düşük seviyede planlama 
Çevresel 

Değişim 

Değişken 

Orta-Yüksek Belirsizlik 

1. Organik yapı: katılımcı 

takımlar, dağıtık 

2. Az departman, çevreye 

yayılım 

3. Az entegratör 

4. Planlama odaklı 

Yüksek Belirsizlik 

1. Organik yapı: katılımcı 

takımlar, dağıtık 

2. Farklı ve yayılmış çok 

departman 

3. Pek çok entegratör 

4. Aşırı planlama ve öngörme 

Kaynak: Daft, Richard L., Organization Theory and Design, South-Western College Publishing, 

2001, p.147 

 

Bu tez çalışmasının ilk bölümünde karar ve karar hızının önemi ve işletme 

performansına etkisi ele alınmıştı.  Karar hızının artmasının işletme performansını 

arttırdığı çevreler, genellikle değişim hızı yüksek, çevrelerdir.  Bu bölümde ise, hangi 

çevrelerde hangi organizasyon yapıları ile işletmelerin daha iyi sonuçlar aldığı 

konusunda bir yaklaşım oluşturulmuştur.  Değişim hızı yüksek, çevrelere uygun 

yapının organik ve dağıtık bir organizasyon yapısı ve katılımcı karar ve uygulama 

takımları olduğu ortaya konmuştur.   Yani çevrenin değişim hızı yüksekse, 

organizasyonun buna uyum sağlayabilmesi için, yapının bu şekilde olması gerektiği 

ortaya konmuştur.  Hızlı değişen çevreye uyum sağlayabilmenin en önemli 

faktörlerinden birisinin karar hızı olduğunu öngörürsek, çok sıkı kuralların 

uygulanmadığı; esnek ve organik bir yapının ve buna bağlı dağıtık yerel katılımlı 
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karar ve uygulama takımlarının, organizasyonun hızlı değişen çevreye uyumu için 

önemli olduğu tespitini yapabiliriz. 

 

Dış çevreye uygun böyle bir organik yapının seçilmesinin yanı sıra, bu yapıda insan 

kaynağının da çok önemli bir rol üstlendiğini söyleyebiliriz.  Organik yapı ve yerel 

karar ve uygulama takımları; diğer bir ifade ile uç noktadaki insan kaynağının 

yetkilendirilmesi ve güçlendirilmesini ifade etmektedir.  Kararların önemli bir kısmı 

yerel takımlar tarafından hızlı değişen ve belirsizliği yüksek yerel çevrenin 

ihtiyaçlarına göre alınmaktadır ve uygulanmaktadır.   

Böyle bir yapıda insan kaynağının güçlendirilmesi çok önemlidir.  Bu konu ilerleyen 

bölümde detaylı olarak ele alınacaktır. 

 

1.4. Organizasyon Yapısının Boyutları ve Tasarımı  

 

Organizasyon yapısı, yönetim araştırmacılarının örgütsel performans ile 

ili şkilendirdiği bir konudur. Uygun organizasyon yapısının oluşturulması ile yapısal 

ve stratejik esneklik artacağından, işletmeler değişim hızı yüksek çevrelerle baş 

edebilecek ve hayatta kalmayı başaracaktır. Örgütsel araştırmalar genel olarak üç 

konu arasındaki ilişkilerin etrafında toplanmaktadır.  Bu konular, strateji, yapı ve 

performanstır (Seker, 2000).  

 

Organizasyonun uygun bir yapıda olması nasıl sağlanması, bir organizasyon 

yapısının uygun olup olmadığının anlaşılması ve bir organizasyon yapısı içinde hangi 

süreçlerin işlemekte olduğunun anlaşılması gibi sorular organizasyonla ilgili 

çalışmaların ana konusunu oluşturmaktadır (Koçel, 2003:166).  

 

Bir organizasyonda yüksek performansa ve başarıya ulaşmanın yolu 

organizasyondaki sorunların etraflıca analiz edilmesi ve en uygun çözümlerin 

bulunmasından ve uygulanmasından geçer.  Bu da organizasyonun yapısının detaylı 

analizini gerektirecektir.  (Aktan, 1999). 
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Organizasyon yapısının tasarımı ve tasarım parametreleri ile ilgili geçmişte yapılan 

farklı çalışmalar incelenmiştir.  Bu çalışmaların bazı alanlarda birbirlerine benzerlik 

göstermesine karşın, farklı tasarım boyutları ve unsurlarına da değinmişlerdir.  Bu 

nedenle, bu bölümde, farklı birkaç temel çalışmadan alıntılar yapılacak, son kısımda 

ise, bu tez çalışmasında kullanılacak olan yapı tasarım unsurları oluşturulacaktır. 

 

1.4.1. Organizasyon Yapısının Temel Unsurları 

 

Organizasyon yapısının temel unsurlarının ortaya konulmasında; özellikle Koçel 

(2003) ve Daft (2001) çalışmaları incelenmiştir; 

 

- Çevre: Organizasyonun sınırları dışındaki tüm unsurlar çevre olarak 

tanımlanabilir. Başlıca çevresel unsurlar, sektör, hükümet, müşteriler, tedarikçiler 

ve finansal topluluklar olarak sayılabilir. Bir organizasyonu en fazla etkileyen 

çevresel unsur, genellikle bir başka organizasyondur. 

- Organizasyonel Kültür: Kültür, bir organizasyonun çalışanları tarafından 

paylaşılan temel değerlerini, inançlarını ve normlarını ifade eder. Bu değerler, 

organizasyonun üyelerini birbirlerine bağlamayı hedefler. Bir organizasyonda 

kültür yazılı değildir, ancak kurumun sloganları, kutlamaları, kıyafetleri ve ofis 

yerleşiminden gözlemlenebilir. 

- Amaç:  Organizasyonun hangi amaçları gerçekleştirmek üzere kurulacağının 

belirlenmesidir. 

- Resmiyet (Formelleşme) Derecesi: Organizasyondaki yazılı dokümanların 

miktarı anlamına gelmektedir. Genel anlamda doküman, prosedürler, iş tanımları, 

düzenlemeler, kurallar ve kurum politikalarının tümüdür. Bu yazılı dokümanlar, 

davranış ve faaliyetlerin nasıl olacağını belirler. Resmiyet derecesinin ölçümü 

basitçe, organizasyon içindeki yazılı dokümanların sayfa sayısı ile yapılmaktadır. 

Örneğin, büyük bir devlet üniversitesi pek çok kademede sorumluluklar taşıdığı 

için yüksek resmiyet derecesine sahip olurken, küçük bir aile şirketinde hiçbir 

yazılı doküman bulunmuyor olabilir.  
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- Uzmanlaşma Derecesi: Organizasyonel görevlerin, bağımsız işler halinde 

bölünebilme derecesidir. Yaygın bir uzmanlaşma varsa, her çalışan yalnızca dar 

bir iş tanımı içinde görev yapmakta; aksi takdirde sorumluluklar artmaktadır. 

Uzmanlaşma, iş bölümü olarak da adlandırılabilir (Pugh ve diğerleri, 

1968:73)(Price, 1972)  

- Hiyerarşi Yapısı: Kimin kime rapor verdiğini ve yöneticilerin sorumluluk 

alanlarını tanımlar. Hiyerarşik kademeler, organizasyon şemasındaki dikey 

çizgilerle de ifade edilebilir. Yöneticilerin sorumluluk alanları darsa, hiyerarşinin 

uzun olduğu; kapsam genişledikçe, hiyerarşik kademelerin azaldığı-kısaldığı 

söylenebilmektedir. 

- Kontrol Alanı: Organizasyonda bir üste kaç sayıda ast bağlanacağının 

belirlenmesidir.  Bu durum, her kademedeki her yönetici için ayrı ayrı 

tasarlanmalıdır. 

- Kademe Sayısı: Kontrol alanı ile yakından ilişkili olan bu faktör, organizasyonun 

ne kadar basık ne kadar sivri olacağını belirler. 

- Merkezileşme Derecesi: Karar verme yetkisine sahip hiyerarşik kademelerin 

yoğunluğunu ifade eder. Bu yetki üst düzey yöneticilerde toplanmışsa, 

organizasyon merkezi kabul edilir. Daha alt kademelere de karar yetkisi delege 

ediliyorsa, organizasyonun merkezi olmadığı kabul edilir. Söz konusu kararlar, 

satınalma, tedarikçi seçimi, fiyatlandırma, çalışan seçimi, pazarlama ve müşteri 

ili şkileri alanlarında olabilmektedir (Mohr, 1971:450).  

- Profesyonellik Derecesi: Çalışanların, çalıştıkları uzmanlık alanındaki eğitim ve 

deneyim seviyeleri anlamına gelmektedir. Organizasyonda yer almak için 

çalışanların uzun eğitim süreçlerinden geçmeleri gerekiyorsa, profesyonellik 

yüksektir denebilir. Genellikle, çalışanların eğitim yıllarının ortalaması olarak 

ölçümlenir, örneğin bir ilaç firmasında bu süre 20 iken, bir inşaat firmasında 

10’un altında kalabilmektedir.  Bu parametre işin yapısı ve teknik ağırlığı ile 

ilgilidir. 

- Çalışan Oranları: Çalışanların farklı fonksiyonlar ve departmanlara göre 

yerleştirilmesidir. Yönetici oranı, teknik personel oranı gibi örnekler verilebilir. 
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Belli bir kategorideki çalışan sayısının, toplam çalışan sayısına oranı ile 

belirlenmektedir.  

- Büyüklük: Organizasyondaki toplam insan sayısına göre belirlenir. Tüm 

organizasyon için hesaplanabileceği gibi, tek bir tesis veya departman için de 

ölçülebilir. Toplam satış veya toplam varlıklar gibi başka parametreler de 

organizasyonun büyüklüğünü işaret edebilir; ancak bunlar örgütün beşeri yönünü 

hesaba katmamaktadır. 

- Organizasyonel Teknoloji Derecesi: Girdilerin çıktılara çevrilmesi sürecinde 

kullanılan araçlar ve tekniklerin tümüdür. Ürün ve hizmetlerin üretiminde 

kullanılan bilgisayar destekli ekipmanlar, otomasyon sistemleri, kapsamlı bilgi 

sistemleri örnek olarak verilebilir. 

- Çapraşıklık (Komplekslik) Derecesi: Çapraşıklık veya komplekslik, 

organizasyonun, dikey, yatay ve coğrafi olarak yayılma derecesini ifade eder. 

Organizasyonun faaliyetleri genişledikçe, çapraşıklık derecesi artacak, bu da 

beraberinde haberleşme, kontrol ve koordinasyon konularını getirecektir. 

- Departmanlaşma Şekli : Departmanların hangi yönteme göre oluşturulacağının 

belirlenmesidir.  Fonksiyonlara göre, ürün/hizmete göre, coğrafi bölgelere göre 

farklı departmanlaşma biçimleri seçilebilir. 

 

Burada boyutlar, birbirinden bağımsız olarak ele alınmalıdır. Örneğin bir 

organizasyon önemli bir büyüklükte, rutin teknolojilere sahip ve durağan bir çevrede 

ise yüksek resmiyet, uzmanlık ve merkezileşme derecesine sahip olacaktır. Çevresel 

faktörlerin değişimi, organizasyonun yapısal unsurlarının da tekil ve bağımsız olarak 

değişmesine neden olabilir. Sonuç olarak bu boyutlar, bir organizasyonun 

tanımlanmasında veya diğerleri ile karşılaştırmasında kullanılabilirler. 

 
 

1.4.2. Organizasyon Yapısının Tasarımı 

 

Organizasyon yapısının tasarımı konusunda yapılmış önemli çalışmaların başında, 

Mintzberg (1992) çalışması gelir. Bu çalışmada, etkin bir organizasyon yapısının 

nasıl oluşturulacağının adımları incelenmiştir.   
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Tezin bu kısmında, Mintzberg’in modeli ele alınmış, modeldeki her faktör 

incelenirken, bu konudaki diğer kaynakçadan da yararlanılarak incelenmiştir. 

 

Mintzberg modeli detaylı ele alınarak; 

- Yapıyı oluşturan unsurlar sırayla incelenecek; 

- Bu tasarım unsurlarının aldıkları değerlere göre, hangi organizasyon tiplerinin 

ortaya çıktığı belirlenecek; 

- Bu organizasyon tipleri arasından, bu tez çalışmasının odaklandığı coğrafi temelli 

bölümlendirilmiş organizasyon tipi detaylı olarak ele alınacak 

- Coğrafi temelli organizasyon yapısının, personel güçlendirme ve karar hızı ile 

ili şkili unsurları detaylı olarak incelenecektir. 

 

Mintzberg’e göre, etkin bir organizasyon yapısı dört temel unsur ile oluşturulabilir. 

Bu unsurlar şunlardır: 

- Pozisyonların tasarımı, 

- Bölümlere ayırma ve bölümlerin tasarımı, 

- Organizasyon yapısının işlerliğinin sağlanması, 

- Karar verme sisteminin tasarımı. 

 

Bu unsurlar, alt unsurları ile birlikte ele alındığında, aşağıdaki tasarım modeli ortaya 

çıkmaktadır. 
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Tablo 2: Organizasyon Tasarım Unsurları 

Grup Tasarım Unsuru 

Pozisyonların tasarımı İşlerin uzmanlaşma derecesinin tespiti 

Pozisyonlardaki davranışların belirlenmesi 

Personel eğitimi ve uyumlaştırma 

Bölümlerin tasarımı Bölümlendirme biçiminin belirlenmesi 

Bölüm büyüklüklerinin belirlenmesi 

Organizasyon yapısının işlerliğinin 

sağlanması 

Planlama ve kontrol sistemleri kurulması 

İletişim ağlarının kurulması 

Karar verme sisteminin tasarımı Dikey yetki devri miktarının tespiti 

Yatay yetki devri miktarının tespiti 

Kaynak:  Mintzberg, Henry, Structure in Fives, Designing Effective Organizations, Prentice/Hall       

  International, Inc.1992, p.1-312. 

 

Mintzberg’in organizasyon yapısını belirleyen bu parametrelere ek olarak, Welfort 

(1994:22) yönetim sisteminin etkin çalışan bir organizasyon yapısına sahip olmasının 

önemli olduğunu belirtmiştir. Buna göre, yetki ve sorumluluklar ile haberleşme 

kanalları açık-seçik tanımlanmalıdır. Organizasyon yapısının oluşturulmasında göz 

önünde bulundurulması gereken diğer konular ise aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

- İşletmenin bütün faaliyetleri belirlenmeli, tanımlanmalı ve uygun biçimde 

yazılı hale getirilmelidir. 

- Bireylerin ve grupların sahip oldukları genel ve özel yetki ve sorumluluklar 

tanımlanmalı ve onların yokluğunda sorumlu olacak kişiler de 

belirlenmelidir. 

- Üst yönetimin seçtiği kişi/kişiler problemleri ve çatışmaları çözmek üzere 

görevlendirilmelidir. 

- Çeşitli faaliyetler arasındaki koordinasyon ilişkileri açıkça tanımlanmalıdır. 

- Ortaya çıkmış olan ve potansiyel problemlerin belirlenmesine çalışılmalı, 

bunların çözümü veya önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 
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Aşağıdaki bölümde, Mintzberg’in bahsettiği modeldeki organizasyon tasarım 

unsurlarına, diğer kaynaklardan alınan görüşler eklenerek konu incelenmiştir. 

 

1.4.2.1. Pozisyonların Tasarımı 

 

Bir işletme büyüyüp, sunduğu hizmet ürünlerin sayısı arttığında organizasyon 

yapısında da bazı değişiklikler meydana gelecektir. Bu yapı, işletmeye çok çeşitli iç 

faaliyetler ve dış çevre ile başa çıkabilme olanağı vermelidir. Bu da 

organizasyondaki pozisyonların etkin bir şekilde tasarımı ile mümkün olacaktır (Ito 

ve Rose, 2004: 63). 

Pozisyonların tasarımında ele alınacak üç temel alan şu şekildedir; 

 

1.4.2.1.1. Dikey veya Yatay Uzmanlaşma Düzeyinin Belirlenmesi 

 

Yatay uzmanlaşma artıkça, işler daha küçük uzmanlık parçalarına ayrılıp, farklı 

kişilere verilmektedir.  Bu yöndeki uzmanlaşma, karmaşık işler için zorunlu olmakla 

birlikte, çok dar bir iş tanımının tekrar etmesi açısından, çalışan motivasyonunu 

azaltabilmektedir.  Dikey uzmanlaşma ise, kişinin, ilgili konudaki yönetim ve yetki 

alanının daraltılmasını ifade etmektedir.  Farklı işletme yapıları ve farklı iş türleri 

için, insan kaynağının yetkinlikleri de göz önüne alınarak, pozisyonların tasarımı 

sırasında, farklı uzmanlaşma düzeyleri seçilebilir. 

 

1.4.2.1.2. Pozisyonların Davranışının Standartlaştırılma Biçiminin Belirlenmesi 

 

Pozisyonların tasarımı sırasında, bu pozisyonlardaki kişilerin davranışlarının ne 

ölçüde standartlaştırılacağı ve resmileştirileceği de belirlenir.  Burada 

standartlaştırma amacı, kontrolü sağlamaktır, diğer yandan yaratıcılığın da azaltıldığı 

açıktır.  Yine farklı işletme ve iş türlerine göre, pozisyonların tasarımı sırasında, 

farklı standartlaştırma düzeyleri seçilebilir.  Davranış standartlaştırmanın üç temel 

yöntemi mevcuttur. 

• Pozisyonların standartlaştırılması (net görev tanımları ile) 
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• İş akışlarının standartlaştırılması 

• Genel işletme içi davranış kuralları uygulanması 

             

1.4.2.1.3. Eğitim ve Örgüt Kültürüne Uyum Çalı şmaları 

 

Uzmanlaşma ve davranış standartlaştırma düzeyleri belli olduktan sonra, tasarlanan 

pozisyonlar için, nasıl bir eğitim ve kültüre uyum programı yapılacağı 

belirlenmelidir.  Burada iç ve dış eğitimler, vizyon paylaşımı, oryantasyon 

çalışmaları ve koçluk çalışmaları uygulanabilir. 

 

Bahsedilen modeldeki pozisyon tasarımı, genel olarak bundan önceki kısımlarda 

ifade edilen işletmenin formalleşme (resmileşme) derecesinin belirlenmesini ifade 

etmektedir. Pozisyonların ve pozisyonlardaki davranışların ne kadar detaylı 

tanımlandığı veya ne kadar esnek bırakıldığı; aslında organizasyon yapısının ne 

kadar formalleşeceğini göstermektedir.  Bununla birlikte eğitim ve kültüre uyum 

çalışmaları ise, aslında yapı ile bağlantılı olarak işletmenin insan kaynağının 

güçlendirilmesini sağlamaktadır.  Bu vesile ile insan kaynağı hem işle ilgili hem 

kurumla ilgili gelişmekte ve kurumun hedefleri ve beklentilerini içselleştirmektedir. 

 

1.4.2.2. Bölümlere Ayırma ve Bölümlerin Tasarımı 

 

Pozisyonların tasarımından sonraki ilk adım, bu pozisyonların bağlı olacağı 

bölümlerin tasarımıdır. Üst yönetimin rolü açısından bölümlendirme, kararların 

kapsamlılığını pozitif yönde etkileyen bir faktördür. Bölümlerin oluşturulması 

yöneticileri günlük operasyonlara yakın tutarak daha fazla bilgi sahibi olmalarını 

sağlar ve onları motive eder (Talaulicar ve diğerleri, 2005: 536). Diğer taraftan 

departmanlara bağlılığın artması, yöneticilerin çapraz bilgi edinme süreçlerini 

azaltarak şirket sorunlarını çözmelerini zorlaştırabilmektedir (Floyd ve Woolridge, 

2000). 
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Mintzberg (1992), pozisyonların üst yapısı olan bölümlerin tasarımında; iki temel 

konu başlığına vurgu yapmıştır; 

 

1.4.2.2.1. Bölüm Tasarım Kriterleri 

 

Bölümler aşağıda belirlenen unsurlara dayalı olarak tasarlanabilir. 

o Bilgi ve yetenek 

o İş akışı ve fonksiyon 

o Zaman  

o Çıktı 

o Müşteri 

o Yer 

 

Mintzberg dışında, Ülgen (1997) ve Eren (2001) çalışmalarında da, organizasyonun 

bölümlere ayrılmasında; fonksiyona göre, bölgeye göre, ürüne göre, müşteriye göre, 

üretim işlemine veya makinaya göre, zamana göre ayırma yöntemleri belirlenmiştir. 

 

Sıralanan bu unsurlar, daha sonra pazara dayalı ve fonksiyona dayalı olmak üzere iki 

ana başlık altında toplamıştır. Buna göre işletmede bölümlendirme, pazara göre veya 

fonksiyona göre kurgulanabilir.  Pazara dayalı yapılarda, ürün veya müşteri veya 

coğrafi bölümler esas alınırken; fonksiyona dayalı yapılarda ise departmanlar, 

işletmenin farklı fonksiyonlarını temsil ederler.  Bu iki yapının aynı anda 

kullanılabildiği matris yapılar da mevcuttur.   

 

Fonksiyona dayalı yapılarda, yapılanma iş akışının devamlılığı üzerine kurgulanır ve 

benzer işler yapan veya birbirine bağlı işler yapan pozisyonlar, benzer departmanlar 

altında bir araya getirilir.  İş akışına ilişkin kuralların daha net olduğu, benzer 

özellikteki insan kaynağının bir arada olduğu ve sürecin kontrol edilebildiği bir 

yapıdır.   
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Pazara dayalı yapılarda, fonksiyona dayalı yapı kadar iş akışı uzmanlığı söz konusu 

değildir.  Bu derece tekrarlı bir iş yapılmaz, ancak farklı işleri yapmak daha kolaydır, 

çünkü yapı daha esnektir.  Bu yapılar, iş akışının doğruluğundan ziyade, toplamdaki 

sonuca odaklıdır ve kontrolü de buna göre yapılabilir.  

 

İki yapının da farklı özellikleri vardır, önemli olan işin ve işletmenin niteliğine göre 

uygun olan yapı seçilmesi ve işletme performansına katkı sağlanmasıdır.  İşletmenin 

özellikleri ve çevrenin ihtiyaçlarına bağlı olarak doğru bölümlendirme biçiminin 

seçilmesi, personelin motivasyonunu ve çalışma verimini, işletmenin karar hızını ve 

kalitesini ve işletmenin performansını olumlu yönde etkileyecektir. 

 

1.4.2.2.2. Bölüm Büyüklüğü 

 

Oluşturulan bölümlerin büyüklüğü de, tasarım sırasında karar verilmesi gereken 

konulardan biridir.  Her birimde kaç kişinin çalışacağı, her üste kaç astın bağlı 

olacağı tasarlanmalıdır.  Buna bağlı olarak, örgütte dar ve çok sayıda birim mi 

oluşacağı, yoksa geniş ve az sayıda birim mi oluşacağı ortaya çıkacaktır.  Diğer 

tasarım parametrelerinde olduğu gibi, burada da, farklı alternatifler arasından seçim 

yapılabilir.  Burada belirleyici olan noktalar şunlardır; 

• Kontrol birebir gözlem ile yapılacaksa daha küçük birimler, işlerin 

standartlaşması ve kurallar ile yapılacaksa, daha büyük birimler 

kurulabilir. 

• Birbirine benzeyen işlerin sayısı az ise daha küçük ve çok sayıda birim, 

fazla ise daha büyük ve az sayıda birim kurulabilir. 

• İşin karmaşıklığı ve çalışanları yetkinlikleri açısından üstün direk işe 

müdahalesi gerekiyorsa daha küçük birim, gerekmiyorsa daha büyük 

birimler kurulabilir. 
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1.4.2.3. Organizasyon Yapısının İşlerli ğinin Sağlanması 

 

Organizasyon sadece birey, grup, takım ve departmanları bir araya getirmekle 

kalmaz aynı zamanda da işletmenin fonksiyonlarını bir araya getirir. Bu yolla 

organizasyonun işleyişi sağlanır. Organizasyon yapısının işlerliğinin sağlanmasında 

iş gücü çeşitli görevlere ayrılmalı ve görevler arasında mutlaka koordinasyon 

sağlanmalıdır (Wang ve Ahmed, 2003: 51). 

 

Pozisyonların ve departmanların tasarımından sonra, en önemli adım, kurulan bu 

yapıyı işler hale getirebilmektir. Sonuçta örgütsel yapılanma çalışmaları, kişi ve 

grupları birlikte ve daha etkili bir şekilde çalıştırmayı amaçlamaktadır (Connolly, 

2000:412).   Bundan önceki iki tasarım faktörü yapının çalışmaya başlamasından 

önceki kavramsal tasarımı ile ilgiliydi. Ancak yapının işlerliğinin sağlanması ise, 

tasarlanan yapının uygulamaya başladığında, nasıl etkin çalışacağını belirleyen 

kısımdır.  Yani yapının içerisinde çalışacak insan kaynağının etkin yönetilmesini 

sağlamayı hedeflemektedir.  Bu anlamda, bu faktör, ilerleyen bölümde incelenecek 

olan personel güçlendirmenin işletmede oluşabilmesi ile yakından ilgilidir. 

 

Yapının işlerliği, yapı taşlarının arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması 

ve yapı taşlarının performansının ve toplama katkısının net olarak ölçülebilmesi ile 

mümkün olacaktır. Buna göre, organizasyon yapısının işleyişinin sağlanmasında, 

birimler arasındaki koordinasyon çok önemlidir ve bu koordinasyonu sağlamak 

amacıyla; iki ana konu üzerinde durulmalıdır;  

 

1.4.2.3.1. Planlama ve Kontrol Sistemi  

 

Bu sistemlerin amacı, kurulan birimlerin performanslarını planlamak, kontrol etmek 

ve hedeflerine göre ölçmek ve değerlendirmektir.  Buna bağlı olarak bu sistemler 

aynı zamanda motivasyon sistemleridir. Bu anlamda planlama ve kontrol sistemleri, 

günümüzde performansa dayalı ücret ve ödül sistemleri ile birbirini 

tamamlamaktadır.  Bu sistemlerin temel amaçları şunlardır; (Sabuncuoğlu, 2000:155)   
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- İşletmenin stratejik iş hedeflerine ulaşmasını sağlamak 

- Çalışanları performans arttırmaya teşvik etmek 

- Çalışanların kazanımlarını arttırabilmek ve motivasyon artışı sağlamak 

- Çalışanlara kazanımlarını kendilerinin belirleyecekleri bir ortak yaratmak 

ve bu yolla personeli güçlendirmek 

- İşletmeye esneklik sağlamak 

- İşgücü maliyetlerini arttırmadan yüksek performansa sahip çalışanları 

ödüllendirmek 

 

Performans ölçümünde iki farklı alternatif mevcuttur.  Eğer birimler pazar odaklı bir 

yöntemle inşa edildi ise, birimin, işletmenin dip toplamındaki finansal iş sonuçlarına 

katkısı daha kolay ölçülebilecek ve değerlendirilebilecektir.  Burada iş sonuçları 

performansına dayalı bir performans kontrol ve ödüllendirme sistemi kullanılabilir.  

Diğer yandan, birim tasarımı fonksiyona göre yapıldı ise, işletmenin finansal 

sonuçlarını, herhangi bir fonksiyonel birim ile ilişkilendirmek çok kolay 

olmayacaktır.  Bu durumda, aksiyon planlaması denilen yöntem kullanılır ve ilgili 

birim işletmenin iş sonuçları ile değil, kendisi için konulan iş planına ve eylemlere 

uygunluğu ile değerlendirilir.  Mintzberg, ilk yöntemi performans kontrolü, ikincisini 

ise aksiyon planlaması olarak adlandırmıştır. 

 

Seçilen performans sisteminin işin ve pozisyonun ihtiyaçlarına uygun olması 

önemlidir.  pazara göre yapılandırılmış bir organizasyonda, örneğin farklı bölgelerde 

şubesi olan çok şubeli bir işletmede merkez yönetimin, şube yöneticilerini aksiyon 

planlaması ile izlemek oldukça zordur.  Böyle bir izleme yönteminin kurulması, 

yöneticinin etkilerini önemli ölçüde azaltacak ve yerel ihtiyaçlara uygun çözüm 

üretmesini güçleştirecektir.  Böyle bir durumda, yöneticinin motivasyonu da negatif 

yönde etkilenecektir.  Böyle bir yapıda, sonuç odaklı bir performans sisteminin 

kullanılması, hem personeli güçlendirecek, hem de işletmenin etkinliğini arttıracak, 

daha fazla yerel inisiyatif kullanarak yerel ihtiyaçlara daha hızlı çözüm üretmesine 

yardımcı olacaktır.    
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1.4.2.3.2. Bölümler Arası Yatay İletişim Bağlantılarının Kurulması 

 

İşletmedeki birimler, farklı işlerden sorumlu olsalar bile, toplamdaki sonucun 

üretilebilmesi için, mutlaka birimler arası koordinasyon mekanizmasının düzgün 

çalışması gerekmektedir.  Kişiler ve gruplar arasındaki ilişkilerin resmi olarak 

tanımlanması, bilginin serbestçe dolaşımını sağlayacak, sınırları kaldıracak ve 

tartışmaları azaltacaktır (Nelson, 1989:380). Bu koordinasyon her zaman üst amir 

tarafından sağlanmayabilir.  Birimler gereken noktalarda, üste ihtiyaç duymadan 

daha hızlı ve pratik biçimde, kendi aralarında iletişim kurmak durumundadır.  Bu 

iletişim kanalları resmi olarak tanımlanmasa bile, gayri resmi ve sosyal kanallar 

üzerinden zaten işlemektedir. Bu biçimsel olmayan ilişkilerin organizasyon yapısı 

üzerindeki etkileri de dikkate alınmalıdır (Krackhardt ve Hanso, 1993). Bir örgütsel 

değişim çalışmasının başarıya ulaşması, gizli veya arka plandaki bu ilişkilerin de 

yönetilebilmesine bağlı olmaktadır (Bartunek, 1993:50). Ancak doğru olan, bu 

ihtiyacın, yapının içinde tanımlanmış ve düzenli yöntemlerle sağlanabilmesidir.  Bu 

yatay iletişimin sağlanması için şu yöntemler kullanılabilir; 

• İki birimin yatay iletişimini sağlamak için resmi olarak tanımlanmış 

bir pozisyon  

• Birimlerin iletişim sağlaması için farklı birimlerden oluşan 

çalışanlarla kurulan geçici veya sürekli komiteler, proje ekipleri 

• Hem pazar, hem fonksiyona göre birim tasarımı yapılan matris yapılar 

 

Pozisyon ve departmanlar tasarlandıktan sonra, yapının işlerliğinin sağlanması çok 

önemlidir.  Bu sürecin bir ayağı planlama ve kontrol sistemleri, diğer ayağı ile 

iletişim ve koordinasyon mekanizmalarıdır.  Bu iki parametre, yapıdaki karar hızını 

da direkt olarak etkilemektedir.   

 

İletişim ve koordinasyon mekanizmaları, işletmede bilgi akışının hızlı ve etkin 

çalışması için çok önemlidir.  İyi çalışan bir bilgi akışı, insan kaynağının kurumsal 

bilgiye daha rahat ve şeffaf ulaşmasını sağlayacağı için, motivasyona ve personel 
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güçlendirmeye olumlu etki sağlanacaktır. Bu anlamda, bu başlığın, bilgi teknolojisi 

ile de direk ilişkisi olduğu söylenebilir. 

 

1.4.2.3.3. Bilgi Yönetim Sistemi 

 

Yapının işlerliğinin sağlanması konusunda, Mintzberg yaklaşımında bahsedilen iki 

alt unsurun yanı sıra, organizasyondaki bilgi yönetim sistemi de büyük önem 

taşımaktadır.  Bilgi paylaşımı ise, bilgi yönetiminin en önemli unsurlarından biridir.  

Bilginin kullanıldıkça ve paylaşıldıkça artan tek işletme varlığı olması ve maddi 

işletme varlıklar yanında çok daha önemli olması, bilgi paylaşımına özel bir önem 

verilmesini sağlamıştır.  Organizasyon içinde üretilen veya dışarıdan elde edilen 

bilginin en hızlı ve doğru biçimde tüm çalışanların kullanımına sunulabilmesi, 

organizasyonun performansı için önemlidir.  Bilgi Yönetim Sistemi’nin amacı bunun 

sağlanabilmesidir (Dinçmen, 2010).  

 

Bilgi yönetimi, işletmenin bilgi konusundaki etkinliğini ve işletmenin bilgi 

varlıklarından getirilerini en üst düzeye çıkarmak için, bilginin sistematik ve planlı 

bir şekilde ortaya çıkarılması, sürekli, olarak güncelleştirilmesi ve kullanılmasıdır 

(Kurt, 2004).  

 

Lahti ve Beveren, bilgi yönetiminin, işletmenin müşterilerinden yola çıkarak 

geliştirdiği ve firma için tek sürdürülebilir rekabet avantajı kaynağı olduğunu ileri 

sürmüşlerdir (Beveren, 2002). Bilgi yönetimi yöneticilerin örgütsel ve bireysel 

yararları ortaya çıkarmak için bilgiyi elde etmesi, iletmesi ve kullanılmasını 

sağlamasıdır. 

 

Bilgi yönetimi; yönetsel ve teknik bileşenler içermektedir. Bilgi yönetimi bu 

yaklaşıma göre, dört temel bileşeni içermektedir.  Bunlar bilgi işçileri, örgütsel bilgi, 

bilgi yönetim süreci ve bilişim teknolojileridir.   Bilgi yönetim sisteminin teknik 

yönü, her işletmenin elde edebileceği bir bilgi yönetimi parçasıdır.  Bu teknolojiden, 

işletmeye değer yaratacak bilgileri elde etmek ise, yönetsel boyutta ele alınmalıdır. 
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Yönetsel boyut, bilgi işçilerinin değerli olan bilgiyi yaratabilmelerini ve 

paylaşabilmelerini sağlayacak olan politikaların ve değerlerin oluşturulmasını ifade 

etmektedir.   

 

Organizasyonlarda bilgi yönetimini gerçekleştirmek üzere önerilmiş çok sayıda bilgi 

yönetim modeli mevcuttur. Bu modellerin her biri farklı bir açıdan konuyu 

irdelemekte ve uygulamaya yönelik öneriler sunmaktadır.  Burada önemli olan nokta, 

işletmenin sektörüne, yapısına ve kültürüne uygun bir bilgi yönetim modeli seçilmesi 

ve iş sonuçlarına somut katkısının mutlaka gözlemlenmesidir.  Farklı çalışmalarda 

önerilmiş birkaç bilgi yönetim modeli aşağıda ele alınmıştır. 

 

Geliştirilen en temel bilgi yönetimi modellerinden birisi Skyrme (1998) Bilgi 

Yönetim Modeli’dir.  Temel bilgi fonksiyonları üzerine kurulmuş olan bu model, 

bilginin belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması, kullanıcıların ilgileri 

doğrultusunda kolay kullanılabilmesi için organize edilmesi ve depolanması, bilgi 

tabanlarının ve depoların paylaşıma açık olması ve kolay erişim mekanizmalarının 

geliştirilmesini öngörmektedir. 

 

Bilgi yönetim modellerinin geliştirilmesinde diğer bir model ise, Nonaka ve 

Takeuchi tarafından önerilmiş olan ve SECI (Socialization, Externalization, 

Combination, Internalization) adı verilen modeldir.  Model, pratik hayatta bilginin 

oluşturulması ve paylaşılmasının nasıl olduğunu göstermektedir.  Modelde hem 

örtülü, hem de açık bilgi dikkate alınmaktadır.  Buna göre model sosyallaşme (örtülü 

bilgiden örtülü bilgiye), birleştirme (açık bilgiden açık bilgiye), dışsallaştırma (örtülü 

bilgiden açık bilgiye) ve içselleştirme (açık bilgiden örtülü bilgiye) oluşur.  Şekil 

3’de model ve bu elemanların birbirleri ile ilişkileri görülmektedir.  Model bu şekli 

ile işletme içerisindeki formal ve informal ilişkileri ve işletme kültürüne ilişkin bazı 

özellikleri de ifade etmektedir. 
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Şekil 3: SECI Modeli 

 
Kaynak: Dinçmen M., Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları, 2010:33 

 

Sosyalleştirme, örtülü bilginin bireyler arasında etkileşimli hale getirilmesini sağlar.  

Buradaki önemli bir nokta da, bireylerin örtülü bilgiyi lisansız bir şekilde elde 

edebileceğidir.  Çıraklar ustalarıyla çalışırlar ve işi konuşarak değil, gözlemleyerek, 

taklit ederek ve uygulayarak öğrenirler.  İş dünyasında da stajyerler için aynı ilke 

kullanılır.  Örtülü bilgi deneyimle öğrenilir.  Bu da insanların birbiri ile direk teması 

ile mümkün olur. 

 

Dışsallaştırma; örtülü bilginin tanımlanmasını ve herkes tarafından anlaşılır hale 

getirilmesini sağlar.  Bu süreçte, bireysel bilgi, grubun bilgisi olur, herkes aynı 

şeyleri biliyor olur.  Bu süreçte önce örtülü bilgi açıklanır.  Daha sonra bu bilgi bütün 

insanların anlayacağı formata dönüştürülür. 

 

Bilginin içselleştirilmesi, grup içinde paylaşılan örtülü bilginin bireysel olarak 

anlaşılması ve benimsenmesi ile ortaya çıkar.  Bu da bireyin edindiği örtülü bilgiyi 

kendi sahip olduklarıyla örtüştürmesi anlamına gelir.  Yaparak öğrenme, eğitim ve 

egzersizler bireyin bilgiyi benimsemesini ve organizasyona uyum sağlamasını sağlar. 

 

Bütünleştirme; bilginin biraz daha karmaşık hale getirilmesidir.  Bu aşamada anahtar 

iletişim ve bilginin yayılması süreci ile birlikte bilginini sistemleştirilmesi sürecidir.  

Örtülü B Örtülü B 

Sosyalleşme 

İçselleştirme 

Dışsallaştırma 

Birleştirme 

Açık B Açık B 
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Örtülü B 

Açık B 

Açık B 
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Burada yeni bilgi genelleştirilir.  Pratikte bütünleştirmenin üç safhası vardır.  Birinci 

safha, bilginin açıklanması ve örgüt içerisinde kamusallaştırılması; ikinci safha açık 

bilginin sunulması ve toplantılarla direk olarak yayılmasıdır.  Üçüncü safha ise, açık 

bilginin planlar, raporlar ve kurumsal veriler aracılığı ile yayılması ve geliştirilmesi 

safhasıdır.   

 

İşte, organizasyon yapısının en önemli unsurlarından birisi olan ve karar sürecini 

etkilemesi muhtemel olan bilgi yönetimi ve çalışanların bilgiye erişimi konusundaki 

en önemli aşama bilginin bütünleştirilmesi aşamasıdır.  Özellikle müşteri ve piyasa 

bilgisi, elde edilip işlendikten sonra, tüm karar vericilere ve çalışanlara ulaşıp en 

sağlıklı karar için en hızlı şekilde kullanılmalıdır. 

 

İşletmelerde bilgi yönetimi dört değişik bakış açısı ile değerlendirilebilmektedir.  

Bunlar, teknolojik bakış açısı, örgütsel bakış açısı, müşteri yönlü bakış açısı ve 

bütünleşik bakış açısıdır.   

 

Teknolojik yaklaşımda, bilgi kaynaklarından gelen bilginin, verimli ve hızlı bir 

şekilde toplanıp depolanmasına olanak sağlayacak bir enformasyon teknolojisnin 

önemi vurgulanmaktadır (Kurt, 2004).  Burada teknolojinin temel unsurları aşağıdaki 

şekilde özetlenmiştir; 

- Bili şim teknolojisi altyapısı ve standartları 

- Bili şim teknolojisi platformu ve donanım 

- İletişim, ses, veri, şebeke ve güvenlik unsurları 

- Ara birimler 

- Yazılım uygulamaları 

- Kullanıcı desteği 

 

Örgütsel yaklaşım, temel olarak bilgi yaratma sürecini ve bunu sağlayacak olan 

örgütsel yapı, araç ve yöntemleri ifade etmektedir.  Buradaki süreçleri de aşağıdaki 

şekilde sınıflamak mümkündür: 

- Örgütsel bilgi üretimi 
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- Bilgi transferi 

- Bilgi yaratma 

Bilginin üretimi aşamasında baktığımızda; Krogh, Ichio ve Nonaka (2002)’ye göre, 

bir örgüt içerisinde bilgi üretimi beş aşamada gerçekleşmektedir.  Bunlar örtülü 

bilginin paylaşılması, kavramların üretilmesi, kavramların gerçeklendirilmesi, 

prototip oluştutulması ve bilginin yayılması aşamalarıdır. Bilgi transferi, Senge 

(1990), Garvin (1993) ve Goh (1998) çalışmalarında vurgulanan öğrenen örgüt 

kavramının bir uzantısıdır.  Amaç bilginin örgütün bir parçasından diğer alanlarına 

hızla ve doğrulukla transfer edilebilmesidir.  Şekil 6’da görülen model, bilgi 

transferinin hangi faktörlerden etkilendiğini ortaya koymaktadır. 

 

Şekil 4: Bütünleştirici Çerçeve: Etkili Bilgi Transferini Etkileyen Faktörler 

 
Kaynak: Goh S.C., Managing Effective Knowledge Transfer: An Integrative Framework and Some 
Practice Implications, Journal of Knowledge Management, Volume 6, 2002 
 

 

Müşteri odaklı yaklaşım; işletme için rekabetin en önemli unsuru olan müşteri 

bilgisini temel almakta ve bu bilginin yönetiminin, işin merkezine yerleştirmektedir.  

Burada amaç; 

- Müşteri seçmek 
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- Müşteri edinmek 

- Müşteriyi korumak 

- Müşterinin değerini arttırmaktır. 

 

Son olarak, bütünleşik yaklaşımda ise, teknolojik yaklaşım, örgütsel yaklaşım ve 

müşteri odaklı yaklaşımın aynı önemle ele alınmasıdır.  Yani hem müşteriye ilişkin 

bilgi yönetiminin en iyi şekilde yapılması, hem de bu sürecin örgüt içerisinde devam 

ettirilmesine ilişkin tüm organizasyonel ve teknolojik gereksinimlerin sağlanmasını 

içermektedir.   

 

1.4.2.4. Karar Verme Sisteminin Tasarımı  

 

Mintzberg çalışmasına göre, tasarımınn en önemli adımlarından birisi, karar verme 

sisteminin tasarımıdır.  Yani işletmede hangi kararların hangi departmanlar ve hangi 

pozisyonlar tarafından verileceğinin tarif edilmesidir. 

 

Karar verme, yapısal olarak karmaşık bir süreç olduğundan, organizasyonlarda süreç 

genellikle karar vericinin inisiyatifi ve bireysel yöntemlerine bırakılmaktadır. Bu 

bireysel yöntemler, kararların sonuçlarının tahmin edilememesine ve kararların 

etkilili ğinde bazı sapmalara yol açmaktadır. Bu nedenle organizasyonlar, karar 

vericilerin bireysel yöntemleri yerine, organizasyona ait karar verme kuralları 

oluşturmaya ve bu yollara karar verme sistemlerinin tasarımını etkilemeye 

başlamışlardır (Sutcliffe ve McNamara, 2001:484). 

 

Mintzberg dışında da birçok faklı çalışmada bu konu incelenmiştir.  Örneğin; Daft 

(1996) çalışmasında; karar verme sistemi, yatay tasarım ve dikey tasarım olarak iki 

ayrı grupta incelenmiştir. Bunlardan ilki olan yatay tasarım yaklaşımına göre, 

kararlar aynı hiyerarşik seviyedeki birimler tarafından alınmakta ve buna 

departmanlaşma denmektedir. Bu modelde, departman yöneticisi olarak görev yapan 

karar vericinin yetkileri kendi sorumluluk alanı ile sınırlı olmaktadır. Dikey tasarım 

yaklaşımına göre ise kararlar, hiyerarşik düzendeki en tepe yöneticiler tarafından 
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alınmakta veya farklı düzeydeki astlara delege edilmektedir. Bu modelde ise, 

yönetim takımını talimatlarla yönlendiren bir tepe yönetici vardır ve bu yönetici 

bireysel kararlarıyla tek başına şirket stratejisini şekillendirebilmektedir (Hall, 1996). 

 

Hiyerarşik düzende tek bir yöneticinin (CEO) olduğu durumlarda, bu yönetici 

kararları şekillendirecek ve diğer grup üyelerinin katılımı azalacaktır (Morgan ve 

Bowers, 1995). Katılımın azalması, alternatiflerin azalmasına ve aynı bakış açısı 

yapılmış değerlendirmeler sonucunda karar alınmasına neden olacaktır. Diğer 

taraftan, tek bir karar vericinin seçiminin tüm grubun tercihi olarak belirlenmesi 

durumu ortaya çıkacak ve kararların kapsamı daralacaktır (Leana, 1985). 

 

Karar sürecinin ne kadar merkezi ne kadar yerel olacağı, yani yetkinin üst yönetici 

tarafından departmanlara, orta kademe yöneticilere ve çalışanlara ne kadar 

devredileceği konusu aslında karar verme sistemi tasarımının temel parametresidir.  

Organizasyon yapıları tarihsel süreç içerisinde ele alındığında, merkezi yapılardan 

daha az merkezi yapılara ve daha fazla yetki devrine göre bir evrim yaşandığı tespiti 

yapılabilir. Bu konu ile ilgili birkaç çalışmada; 

 

Shrivastava (1995:130),  hiyerarşik yapıya sahip, yukarıdan aşağıya karar verme ve 

karar vermede merkeziyetçiliğin egemen olduğu geleneksel organizasyon yapıları ile 

karşılaştırıldığında, günümüz organizasyonlarında hiyerarşik olmayan bir yapı 

içerisinde katılımcı karar verme ve karar vermede merkezkaççılığın öne çıktığını 

ifade etmektedir.  

 

Mintzberg (1992), karar vermede merkezileşme eğiliminin koordinasyon gereği 

olduğunu ifade etmiştir. Kararlar tek kişide toplandığında, işlerin birbirine 

bağlanabilmesi, kararların birbirini destekleyecek şekilde olması daha kolay 

sağlanmaktadır.  Ancak, bir yöneticinin bütün kararları nasıl tek başına verebileceği 

de tartışılmalıdır.  Bu altından kalkılması imkansız bir işyükü ve buna bağlı olarak 

verimsizlik te yaratabilecektir. Bu yüzden organizasyonlarda merkezileşmeden uzak 
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karar verme sistemlerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Karar vermede merkezileşmeden 

uzaklaşmanın sağlayabileceği yararlar şunlardır: 

- Organizasyondaki iş yükünün kişiler arasında dengeli bir şekilde dağılması 

sağlanır ve aşırı iş yükü ortaya çıkmaz 

- Organizasyon yerel ihtiyaçlara göre daha hızlı karar alır ve yanıt üretir. 

- Personel güçlenir ve motivasyonu artar 

 

Minzberg çalışmasına ait bu tespitler, yapının personel güçlendirme ve karar hızı ile 

ili şkisini ortaya koymaktadır. 

 

Diğer taraftan, orta kademe yöneticilerin karar verme inisiyatifi aldığı dağıtık 

yapılarda, hızla değişen çevre koşulları içinde bu yöneticilerin aldığı kararların şirket 

stratejisini yönlendirdiği, ancak stratejiyi belirlemekle yükümlü olan üst yönetimin 

bu yönlendirmeden haberi olmadığı durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu da karar verme 

sistemindeki bir tasarım hatasının, şirketin stratejisini etkileyebileceği ve farkında 

olunmadan şirketin yön değiştirebileceğinin bir göstergesi olmaktadır (Burgelman ve 

Grove, 1996:15).  Burada, karar verme sistemlerinde heryöne doğru ve hızlı bilgi 

akışının önemi ortaya çıkmaktadır. 

 

Sonuç olarak karar verme sisteminin tasarımı, merkezilik ve merkezkaçlık arasındaki 

dengenin, işin, dış çevrenin ve organizasyonun yapısına bağlı olarak, en ideal 

biçimde sağlanmasıdır.  Buradaki amaç; çalışan personelin motivasyonunun ve 

yetkinliklerinin yüksek olduğu ve buna bağlı olarak ta, dış çevrenin ihtiyaçlarına 

göre, doğru kararların en hızlı biçimde alındığı, ve bir sonucu yaratabilmektir. 

 

Merkezileşme ve merkezkaçlık, birbirinden tümüyle farklı iki uç seçenek değildir,  

bunlar devamlılık arz eden bir doğru üzerindedir ve işletme, karar sistemi konusunda, 

bu iki ucun arasındaki herhangi bir yerde bulunabilir. 

 

Mintzberg’e göre, karar verme sisteminde iki türlü yetki devri gerçekleşebilir; 
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- Dikey yetki devri; karar verme yetkisinin ve resmi gücün, üst yönetim 

kademesinden, orta ve alt yönetim kademelerine devredilmesidir. 

- Yatay yetki devri ise; karar verme yetkisinin ve resmi gücün, yönetici 

olmayan kadrolara; yani uzman, görevli, analist gibi kadrolara 

devredilmesidir. 

İlk durumda, tüm yetki sadece üst yöneticide iken, son durumda karar verme yetkisi 

tamamen çalışanlara kadar devredilmiştir. Bu iki sürecin de farklı aşamaları vardır.  

Örneğin dikey yetki devri üst yönetimden sadece bir alt yönetim kademesine kadar 

inebilir, veya alt alt seviyedeki yöneticiye kadar inebilir.  Bu organizasyonun dikey 

olarak ne kadar yetki devri yaptığını ifade edecektir.   Aynı şekilde yatay yetki 

devrinde de, yetki deneyimli uzmanlara veya uzmanlara veya direk tüm çalışanlara 

devredilebilir. Mintzberg, bu farklı düzeyleri 5 ana grupta toplamıştır; 

a) Dikey ve yatay merkezi karar verme sistemi 

b) Sınırlı dikey yetki devri 

c) Sınırlı yatay yetki devri 

d) Sınırlı dikey ve yatay yetki devri 

e) Tam dikey ve yatay yetki devri 

 

İşletmenin karar sistemindeki merkezilik merkezkaçlık düzeyi, birimlere ve iş 

kollarına göre farklılık da gösterebilir.  Yani işin yapısına göre, bir birim daha 

merkezi çalışırken, diğer bir birim dikey yönde âdemi merkezi bir karar sistemi ile 

çalışabilir. Örneğin yerel pazarlama ve yerel projeler gibi operasyonel alanlar ve 

departmanlardaki kararlar, bilginin daha yoğun ve taze olduğu uç noktalarda 

alınırken, stratejik kararlar uzmanlaşmanın daha geniş olduğu merkezi noktalarda 

alınmaktadır (Edwards, Ahmad ve Moss, 2002:185).  Önemli olan, işin yapısına, 

organizasyonun yapısına ve dış çevrenin yapısına en uygun karar verme sisteminin 

seçilmiş olmasıdır.   
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1.5.  Organizasyon Türleri 

 

Organizasyon yapıları, çevrenin ve işin ihtiyaçları doğrultusunda, yukarıda unsurlar 

çerçevesinde tasarlanmaktadır.  Buna göre ortaya çıkan yapılara baktığımızda, belli 

başlı bazı yapıların öne çıktığını görüyoruz. Mintzberg (1992) çalışmasında, 

birbirinden farklı temel organizasyon yapıları da incelenmiştir. Buna göre temel 

organizasyon tiplerinin özellikleri şu şekildedir; 

 

1.5.1. Giri şimci Organizasyon 

 

Genellikle yaşı genç işletmelerde karşılaşılan yapı türüdür.   Yapı basittir ve az 

kademe içerir, buna bağlı olarak, orta kademe yönetim kadrosu çok dardır.  En 

önemli kısım üst yönetimdir.  Stratejik ve taktiksel tüm yönetim, patron/yönetici 

tarafından gerçekleştirilmektedir.  Koodinasyon, bu yöneticinin direk kontrolü ile 

sağlanmaktadır.  Karar mekanizması ise merkezi olarak işlemektedir.  Bu yapı 

genellikle, yeni kurulmuş işletmelerde, veya yerel büyüklüğü aşmayan işletmelerde 

görülebilir.  Bu işletmelerin iş yaptığı çevreler ise genellikle dinamik, ancak basit 

özellik gösteren çevrelerdir. 

 

1.5.2. Makine Organizasyon 

 

Genellikle, dış çevrenin basit ve durağan olduğu, işletmenin ise görece yaşlı olduğu 

durumlarda görülebilen organizasyon yapısıdır.  Zaman içerisinde, iş ve görev 

tanımları tüm pozisyonlar için yapılmıştır, tüm süreçler formal olarak bu kurallara 

uygun işlemektedir.  Pozisyonlar arası işbölümleri keskin ve katıdır, organizasyonun 

en önemli parçası ise, bu görev ve süreç tanımlarını yapan teknik kadrodur.  

Koordinasyon süreçlerin standardize edilmesi yoluyla sağlanmaktadır.  Kademe 

sayısı fazladır, bilgi akışı ve iletişimde yoğun bir hiyerarşi uygulanmaktadır, karar 

mekanizması ise merkezidir.  Genellikle bu tip işletmeler değişime kapalıdır.  Uzun 

süre aynı strateji ve çalışma sistemleri ile ilerlenir, değişimler ise uzun dönemlerin 
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sonunda; durumsal mecburiyet nedeniyle, radikal olarak ve büyük ölçekli 

gerçekleşir. 

 

1.5.3. Profesyonel Organizasyon 

 

Makine organizasyona benzeyen yönleri vardır.  Genellikle yine büyük ölçekli ve 

yaşça olgun işletmelerde görülür.  Çevre koşulları açısından farkı, yine durağan 

ancak karmaşık özellik gösteren çevrelerde daha çok ön plana çıkmasıdır.  Bu 

çevrelerin özelliği üst düzey teknik ve profesyonel yetkinlik gerektirmesidir.  Bu 

yapıda, koordinasyon mekanizması olarak, yetkinliklerin standardizasyonu 

kullanılmaktadır.  Benzer yetkinlikler ile seçilen profesyonellere ise, belli ölçüde 

yatay ademi merkezileşme ile karar yetkisi devredilmektedir.  Buna bağlı olarak 

kademe sayısı azdır, orta kademe ise oldukça azdır.  Üst yönetime bağlı 

profesyoneller ve onları destekleyen destek kadrosu ile çalışılmaktadır.  Üst yönetim 

tarafından belirlenen ana strateji sabittir, ancak detaylı birimsel ve konusal stratejiler 

sürekli güncellenmektedir.  Organizasyonun en önemli kısmı, profesyonellerden 

oluşan operasyon ekibidir. 

 

1.5.4. Yenilikçi Organizasyon 

 

Esnek ve organik bir organizasyon yapısıdır.  Ağırlıklı olarak merkezkaç bir karar 

mekanizması ile çalışmaktadır.  Matris yapılar, esnek görev tanımları, birimler arası 

entegrasyon kadroları sıklıkla görülmektedir.  Koordinasyon ise, karşılıklı düzenleme 

(mutual adjustment) ile sağlanmaktadır.  Bürokrasinin ve yazılı statik görev ve süreç 

tanımlamalarının asgari ölçüde olduğu yapılardır.  Genellikle hem teknolojinin hem 

de ürün ve hizmetlerin sıklıkla değiştiği hem kompleks hem de dinamik çevrelerde 

görülmektedir.  Ayrıca yaşı genç olan sekörlerde daha sık görüldüğü söylenebilir.  

Temel strateji, sürekli öğrenmek, geliştirmek ve çevreye uyum sağlamaktır, 

yenilikçilik kültürü tüm kademelerde yaygındır. 
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1.5.5. Bölümlendirilmiş (Diversified) Organizasyon  

 

Farklı ürün grubu veya müşteri grubu  veya coğrafi bölgeleri bünyesinde bulunduran 

işletmelerde, işletmenin belirli büyüklüğe gelmesini müteakip bu tip bir yapıya 

geçildiği sıklıkla görülmektedir.  Genel olarak bölümlendirilmiş organizasyon tipi, 

yarı bağımsız birimler ve bunların bağlı olduğu bir merkezi yönetim yapısından 

oluşmaktadır.  Yapı genellikle, merkezin hemen altında gruplanmış, birbirleri ile 

ili şkisi fazla olmayan birimlerden oluşmaktadır.  Bu birimler, kendi faaliyet 

alanlarındaki işleri gerçekleştirecek ölçüde yetkilendirilmiştir.  Bu yapıdaki temel 

koordinasyon mekanizması, çıktıların yani sonuçların standardizasyonudur.  Yani 

bağımsız birimlerin performansı kendilerine verilen iş sonuçlarına ilişkin hedeflerle 

ölçülmekte ve birbirleri ile bu şekilde kıyaslanmaktadır.   Bu yapının tercih 

edilmesinin en önemli koşulu, iş yapılan pazarın çeşitlilik içermesidir.  Bu pazar 

çeşitlili ği, daha önceki bölümlerde değinildiği gibi; ürün, hizmet, müşteri grubu veya 

coğrafya şeklinde olabilir.  Bunun sonucu olarak ta, organizasyon yapısı merkez, ve 

buna bağlı olarak da şubeler olarak şekillenir.   

 

Yapı seçiminde, dış çevrenin ve işin özellikleri önem taşımaktadır.  Mintzberg’e göre 

bu konuda belirleyici olan unsurlar şu şekilde ifade edilmiştir; 

 

- Dış çevre ne kadar hızlı değişiyorsa, organizasyon yapısı o ölçüde organik 

olacaktır.  Çevrenin statik olduğu durumlarda, bu çevre özelliklerine göre, 

organizasyondaki planlar, iş ve görev tanımları hazırlanır ve uygulanır.  Kurulan 

bu sistem uzun süre boyunca değiştirilmeye gerek duyulmadan devam eder.  

Ancak dış çevredeki faktörler, yani müşterinin özellikleri, veya yönetmelikler 

veya tedarikçilerin özellikleri sürekli değişiyorsa, kurulan sistemler aynı 

kalamaz.  Bu durumda yeni çevre özelliklerine sürekli ve hızlı uyum 

sağlayabilecek, esnek ve organik yapılar ön plana çıkar.  Bu durumda 

formalleşme azalacaktır. 
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- Dış çevre ne kadar karmaşık ise, karar sisteminde o kadar fazla yetki devri 

olacaktır.  Dış çevredeki faktörlerin sayısı ve karmaşıklığı arttıkça, bu kadar 

faktörün tek bir yönetici veya sadece üst yönetim ekibi tarafından 

değerlendirilmesi ve karar alınması zorlaşacaktır.  Bu durumda, organizasyonda 

yetki devri uygulanması gerekecek, ve her konudaki uzmanlaşmış birimler veya 

çalışanlar, kendi alanı ile ilgili daha fazla karar yetkisine sahip olacaktır. 

 

- Organizasyonun iş yaptığı çevre ne kendi içinde ne kadar çeşitlilik 

içeriyorsa, organizasyonun da çevreye göre, pazar odaklı birimler halinde 

yapılandırılmış olma ihtimali artacaktır.   Örneğin iş yapılan çevrenin toplam 

coğrafyası çok büyükse ve kendi içinde çeşitlilik içeriyorsa, organizasyonun 

farklı coprafyalara göre şubeleşerek iş yapma olasılığı artacaktır.  Ya da 

müşteriler çok farklı özellikler içeriyorsa, organizasyonun farklı müşteri 

gruplarına göre bölümlendirilmiş olma ihtimali artacaktır. 

 

1.6. Coğrafi Temelli Bölümlendirilmi ş Organizasyon Yapıları 

 

Bölümlendirilmiş yapılarda, eğer ürün/hizmet bazında bir çeşitlilik yoksa, sadece 

müşteri grubu ve coğrafi temelli bir bölümlendirme varsa, bu özel bir durumu ifade 

etmektedir.  Bu durumda, yapı, bir merkez ve farklı coğrafyalarda aynı operasyonları 

yapan şubeler olarak tanımlanabilir.  Bu tez çalışmasında, bu yapı türü 

incelenmektedir.  Coğrafi temelli bölümlendirilmiş yapılar olarak 

adlandırabileceğimiz bu yapılar, diğer bölümlendirilmiş yapılardan bazı noktalarda 

farklılık göstermektedir.   

 

Bu yapıların birimleri/şubeleri; örneğin bir holding merkezi ve ona bağlı farklı 

işkollarının olduğu yapılardaki kadar bağımsız değildir.  Coğrafi olarak dağılmış olan 

şubelere yetki devri yapılmaktadır, ancak işletmenin stratejik bazı fonksiyonları da 

merkezden idare edilmektedir.  Şube sayısı ve konumlandırması, toplu satınalma, 

şubelerin hedeflerinin belirlenmesi gibi konular merkezi olarak yönetilmekte, ancak 

günlük operasyonların ve müşteri ilişkilerinin tümü ise şubelerde yönetilmektedir.  
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Bu operasyonların gerçekleştirilmesi alanında şubeler yetkilendirilmiştir ve 

performansları sonuç odaklı olarak ölçümlenmektedir (Mintzberg, 1992). 

 

Şubeler, organizasyon yapısı ve çalışma biçimi olarak birbirlerine çok benzerlik 

göstermektedir, temel farklılıkları farklı coğrafyalardaki farklı müşterilere hizmet 

vermek ve bunu yaparken farklı rakiplerle rekabet etmektir.  İşte bu yerel 

farklılıkların yönetilmesi için şubeler yetkilendirilmiştir.  Tüm şubeler için 

uygulanabilecek olan merkezi satınalma yönetimi (ölçekten faydalanmak için), 

hukuk, hazine, bilgi işlem gibi fonksiyonlar ise ağırlıklı olarak merkezden 

gerçekleştirilmektedir.  Bu kısımda yapının özelliklerini ve yapı ile ilgili örnekleri 

inceleyeceğiz; 

 

1.6.1. Merkezin Rolü 

 

Merkez en genel anlamda performans kontrolü yapar.  Başarı standartlarını sayısal 

kriterlerle belirler ve bunların durumunu izler.  Bu durumda merkez ile şubeler 

arasındaki koordinasyon, çoğunlukla çıktıların/sonuçların standardizasyonuna 

indirgenmiş olur.  Bunun devamı olarak da, karar sürecinde yüksek bir dikey 

merkezkaçlık söz konusudur. Merkezin diğer görevi ise kurumsal stratejileri 

geliştirmek, işletmenin iş portföyünü oluşturmaktır. (Levy ve Weitz, 2004:286)  

Buna bağlı olarak ta, şubeler kurmak, satınalmak, kapatmak veya satmak merkezin 

görev tanımındadır.  Merkezin üçüncü görevi, işletmenin finansal kaynağını 

yönetmek, bu kaynağın gerekli miktarını merkezde toplamak, ihtiyaç duyulan şubeye 

aktarmaktır.  Dördüncü görev, şube yöneticilerini seçmek/eğitmektir.  Beşinci görevi 

ise, merkezde inşa edilen ve tüm şubelerde standart ihtiyaç olan destek fonksiyonlar 

ile (insan kaynakları, finans, bilgi işlem, hukuk, vs.) şubelere destek vermektir. 
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Şekil 5: Coğrafi Temelli Bölümlendirilmiş Bir Üretim İşletmesinin Tipik Yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:  Mintzberg, Henry, Mintzberg On Management – Inside Our Strange World of 

Organizations, Macmillan Inc., 1989, p.156. 

 

Bu tip bir çok şubeli organizasyonda, merkezi birimlerin operasyonel standartlar 

koyma ve şubeler üzerindeki merkezi karar ve denetim süreçlerinin yoğunluğunu 

arttırma çabası artacaktır.   Yani coğrafi veya müşteri temelli çok şubeli yapılar, ürün 

temelli olanlara göre daha kalabalık bir merkez teşkilatına ve bazı alanlarda daha 

merkezi bir karar sürecine sahiptir. 

 

Bunun yanısıra, bu yapıların bulunduğu işkoluna göre, merkezin yoğunlaştığı 

faaliyetler değişebilmektedir.  Yani çok şubeli bir sigorta şirketinde, merkezdeki en 

büyük ve güçlü departman yatırım departmanı olurken, bir perakende zincirini ele 

aldığımızda merkezi satınalma departmanı öne çıkmaktadır. 
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1.6.2. Şubenin Rolü 

 

Bu yapılarda şubenin en önemli görevi yerel müşteri ihtiyaçları ile ilgilenmek ve 

yerel rekabeti yönetmektir.  Bu yapıların en sık örnekleri pazarlama kanalları ve 

perakende kanallarında görülmektedir.   Satınalma, finans gibi fonksiyonlar merkezi 

olarak yönetilirken, şube kendi ürün portföyünü belirlemede, ürüne bağlı fiyat ve 

promosyon stratejisini belirlemede, şubenin iç tasarımını gerçekleştirmede, müşteri 

ili şkilerini yönetmede, müşteri bazında ticari kararları almada, şube kadrosunu 

seçmeden ve yönetmede yetkilendirilmektedir (Levy ve Weitz, 2004:288). Şubeye bu 

sorumlulukları doğrultusunda performans hedefleri verilmekte ve bu hedeflerin 

gerçekleşme oranı ile performansı değerlendirilmektedir.  Genel olarak şube, 

işletmenin kurumsal stratejilerinin yerel müşteri ve rekabet koşullarında 

gerçekleştirilmesinden sorumludur.  Yerel şubenin en önemli avantajı bölgeyi 

tanıması ve yerel ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilmesidir. 

 

1.6.3. Yapının Önemli Avantaj ve Dezavantajları  

 

Farklı çalışmalarda (Daft, 2001) (Eren, 2001), bu yapının, fonksiyonel 

bölümlendirilmiş yapılara göre; bazı güçlü ve zayıf yönleri ele alınmıştır.  Güçlü 

yönleri;  

- Yapı, sermayenin en iyi değerlendirilebileceği alanı seçme fırsatına 

sahiptir.  Merkez; sermayesini yatırım karlılığı en yüksek bölgeye 

kaydırabilir, bu bölge değiştiğinde de yine aynı esneklikle başka bir bölge 

seçebilir.   

- Çok şubeli bu yapı ile, birden fazla orta-üst kademe yönetici yetiştirilir ve 

işletmenin geleceği için insan kaynağı yatırımı yaplımış olur.   

- Bu yapı riski farklı pazarlar ve ürünler arasında dağıtır ve bu şekilde 

işletmenin toplam riskini azaltır.   

- Dördüncüsü ise, hem her şube kendi müşterisinin ihtiyaçlarına hızlı yanıt 

üretir, hem de merkez, günlük operasyondan uzaklaşıp, ana işi olan 

strateji geliştirmeye odaklanma imkanı yakalar.   
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Tüm bu avantajların yanısıra; diğer yandan önemli bir dezavantajından 

bahsedilebilir.  Bu yapıda, işletmenin en önemli kısmı şubelerdir.  Şubelerle 

merkezin arasındaki temel iletişim performans hedefleridir ve bunlar genellikle 

kısa/orta vadeli sayısal hedeflerdir.  Sistemin işleyişinin sadece bu hedeflere bağlı 

kalması, zaman zaman şubelerin bu hedefleri tutturmak adına, uzun vadeli 

yenilikçilik ve uzun vadeli avantaj sağlayacak eylemlerden kaçınmasına neden 

olacaktır.  Sadece bu kısa vadeli sayısal hedeflerle yönetilmesi durumunda, bu 

işletme yapısı da bir çeşit yoğun bürokrasiye dönüşebilir.  Müşteri memnuniyeti, 

çalışan memnuniyeti gibi daha az sayısal konular da çok önemlidir ve bunların 

takibine ve şube yöneticilerinin bu konularda da özendirilmesine gayret edilmelidir. 

 

1.6.4. Coğrafi Temelli Bölümlendirilmi ş Yapı Örnekleri 

 

Pazarlama kanalları, bir ürün veya hizmeti üreticiden son tüketiciye ulaştıran 

bağımsız organizasyonlar bütünüdür (Kotler, 2000: 490). Birçok farklı üreticinin 

ürünlerinin, son müşteriye ulaşmasında bu kanalların çok önemli rolü vardır.  Bu işi 

gerçekleştiren aracı organizasyonlar; geniş bir coğrafyaya ulaşmak, hedef 

müşterilerle ilgili bilgi sahibi olmak, deneyim, ölçek ekonomisi, uzmanlaşma gibi 

birçok alanda, bu sürece çok önemli etkinlik katmaktadır.  Bu kanallar yapısı 

genellikle, coğrafi temelli bölümlendirilmiş yapı tanımına uymaktadır.  Bu 

kanallarda, benzer ürünler, bölgesel farklı müşteri gruplarına bölgesel şubeleri 

aracılığı ile sunulmaktadır.  Bu nedenle, coğrafi temelli bölümlendirilmiş yapıları 

incelerken, pazarlama kanallarının özellikleri de ele alınmıştır. 

 

Geneli çok şubeli ve geniş coğrafyada yapılanmış olan bu aracı yapıların önemli 

fonksiyonları şunlardır; 

• Pazardaki mevcut ve potansiyel müşteriler, rakipler ve diğer oyuncular 

hakkında düzenli ve güncel bilgi toplamak 

• Genellikle birden fazla üretici ile ticari ilişki içerisinde olmak ve pazarlık 

etmek 
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• Üretici ilişkilerinin sonucu olarak, piyasadaki tüm ticari koşulların (üretici ve 

müşteri kanadında) gelişiminde belirleyici etki sahibi olmak 

• Ürünün son müşteriye sunuma hazırlanması, ticari koşullarının belirlenmesi 

• Farklı kademelerdeki stokların finansal olarak bulundurulması için fonlama 

yapılması 

• Müşteri risklerinin taşınması 

• Ürünlerin fiziki olarak depolanması ve sevkıyatı 

• Müşteriden alınan ve üreticilere yapılan ödemeler yoluyla, ürün sahipliğinin 

el değiştirmesine aracılık edilmesi 

 

Kanal yapısının tasarımı,  yani kaç şubeli, kaç kademeli, ne kadar yaygın bir yapının 

olması gerektiği; bazı sektörlerde üreticiler tarafından belirlenebildiği gibi, çoğu 

durumda, pazarın özellikleri ve müşterilerin ihtiyaçlarının yapısı doğrultusunda 

kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.  Yapılanma biçimini belirleyen faktörler genellikle 

şunlardır; 

• Hizmet verilecek coğrafyanın genişliği 

• Bu coğrafyadaki müşterilerin birbirlerine göre farklılıkları 

• Ürün çeşitlili ği 

• Ürünün müşteriye ulaşmasındaki hız ihtiyacı 

• Ürünün üreticiden son tüketiciye ulaşmasına kadarki karlılık marjı 

• Son tüketicinin satın aldığı ürün adetleri  

 

Geniş bir coğrafyada, çok farklı ürün yapısı ve birçok üreticinin ürünleri ile bir 

hizmet modeli oluşturulmuş ise, genellikle hem perakendeci, hem toptancının merkez 

ve çok şubeli yapıya sahip olduğu görülür.  Birden fazla üreticiden mal tedariki 

yapan toptancı, bunu şubeleri veya dağıtım noktaları üzerinden yerel perakendecilere 

ulaştırmaktadır (Kotler ve Armstrong, 2001:436). 
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1.6.4.1. Coğrafi Temelli Pazarlama Kanallarında Organizasyon Yapısı 

 

Yapının tasarımı, temelde işletmenin stratejisine bağlıdır.  Farklı kurumların farklı 

stratejileri doğrultusunda, yapıları da değişebilmektedir.  Örneğin; Best Buy ve 

CostCo gibi perakende zincirleri işletmeler, rekabette “en ucuz fiyat” stratejisini 

benimsemiştir.  Buna bağlı olarak, yerel noktalardaki eleman sayısı en aza 

indirgenmiştir ve kararlar merkezdeki ufak bir ekip tarafından alınmaktadır.  

Buradaki temel tespitleri de, yerel noktalardaki rekabet veya müşteri davranışının 

birbirinden farklılık göstermediğidir.  Yapılan tüm tasarruf ise, fiyat politikasına 

yansıtılmaktadır. 

 

Diğer yandan; PETSMART zinciri ise, tamamen farklı bir strateji benimsemiştir.  

Onlara göre, yerel noktalardaki müşterilerin ihtiyaçları birbirinden farklıdır.  Buna 

uygun olarak, yerel mağazalarda yüksek kaliteli elemanlar ile ihtiyaca uygun esnek 

hizmetler sunulmaktadır.  Yerel yönetimlere çok daha fazla inisiyatif bırakılmıştır.  

Bunun sonucunda, daha yüksek bir yerel eleman maliyeti oluşmaktadır, ancak buna 

karşılık müşteri bağlılığı ve memnuniyeti yaratılmaktadır.  Diğer yandan yerel 

noktalar güçlendirilmiş olduğundan, merkezi yapının çok geniş olması 

gerekmemektedir  (Kotler, 2000:498). 

 

Organizasyon yapıları da bu yaklaşım ve ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya 

çıkmaktadır.  Bu tip bir çok şubeli organizasyondaki faaliyetler gruplar altında şu 

şekilde inceleyebiliriz; 

 

Stratejik Faaliyetler 

• Ana stratejinin belirlenmesi 

• Hedef pazarların ve müşteri gruplarının belirlenmesi 

• Ana organizasyon şemasının belirlenmesi 

• Şube yerlerinin seçimi 

Ticari Faaliyetler 

• Tedarikçi firma ilişkilerinin yönetimi 
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• Şube bütçelerinin tespiti ve yönetimi 

• Stok yönetimi 

• Fiyat tespiti 

• Finans yönetimi 

Şubelere İlişkin Faaliyetler 

• Müşteri İlişkileri Yönetimi 

• Satış 

• Personel Yönetimi 

• Şubenin fiziki yapısının yönetimi 

• Ürün yerleşimi ve sunum 

 

Bu yapılarda genellikle merkezde yukarıda bahsi geçen temel uzmanlık alanlarına 

tümüne veya bazılarına ilişkin merkezi birimler görülür.  Bu birimlerin çalışan sayısı, 

faaliyetin ne kadarını merkezin üstlenip ne kadarını şubeye bıraktıklarına göre 

değişebilmektedir.  Ancak stratejik konular genellikle merkezden yönetilmekte, diğer 

konularda ise merkezi olarak farklı seviyelerde uzmanlık desteği sağlanabilmektedir.  

Aşağıda, çok şubeli bir perakende organizasyonunun merkezi yapılanmasına ilişkin 

bir örnek sunulmuştur. 
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Şekil 6: Coğrafi Temelli Bölümlendirilmiş Mağazacılık İşletmesinde 

Merkezin Organizasyon Şeması 

 

 

 

Kaynak: Levy M., Weitz B., Retailing Management, McGraw-Hill/Irwin., 2004, p.284 

 

Diğer yandan şubede ise; özellikle; personel yönetimi, satış ve müşteri ilişkisi ve 

idari işlerden sorumlu bir organizasyon yapısı görülmektedir.  Aşağıda yukarıda 

bahsi geçen merkezi yapının, şubesine ilişkin bir organizasyon şeması sunulmuştur. 
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Şekil 7: Coğrafi Temelli Bölümlendirilmiş Mağazacılık İşletmesinde 

Şubenin Organizasyon Şeması 

 

 

 

Kaynak: Levy M., Weitz B., Retailing Management, McGraw-Hill/Irwin., 2004, p.286 

 

 

1.6.5. Coğrafi Temelli Bölümlendirilmi ş Yapılarda Karar Verme Süreci  

 

Çok şubeli bu yapılarda, temel konulardan birisi; karar sürecindeki yetki devri 

düzeyinin ne olacağıdır.  Hangi kararların ne düzeyde merkezi yönetim ne düzeyde 

yerel ve çok sayıdaki şube yönetimi tarafından verileceği organizasyon tasarımının 

önemli noktalarının başında gelmektedir (Kotler ve Armstrong, 2001:439). 

 

Karar süreci merkezileştikçe, maliyetlerin düşeceği açıktır.  Bu maliyetlerin başında 

gelen, yönetim maliyetleridir.  Bu yaklaşım ile satınalma, pazarlama, finans gibi 

alanlarda daha az yönetici kullanmak mümkün olacaktır.  Bu konu ile ilgili çok 
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şubeli pazarlama kanallarında yapılan çalışmalarda, yine farklı tercihler ortaya 

çıkmaktadır  (Kotler, 2000:499). Örnek vermek gerekirse, iki önemli perakende 

zincirinden; Gap satın almasını tamamen merkezi yapmakta, Rich’s ise yerel olarak 

yapmaktadır.  Rich’s, bu süreç için yaklaşık 90 eleman istihdam ederken; Gap 

yaklaşık iki katı ciroyu, diğer işletmeye kıyasla yarıdan daha az eleman ile 

gerçekleştirmektedir. Ayrıca satınalma gibi bir sürecin merkezi olarak yönetilmesi ile 

ölçek ekonomisi yaratılmakta ve toplu yapılan alım süreci ile tedarikçilerden daha iyi 

ticari avantajlar alınmaktadır. 

 

Merkezi yapının bir diğer avantajı; uzmanlık alanlarında, tüm ekibin içindeki en 

kaliteli kadroların, tüm işletme adına karar vermesidir.  Özellikle satınalma, 

pazarlama, bilgi işlem gibi uzmanlık alanlarında, her şubede kadrolaşmak yerine; 

merkez yönetimdeki en kaliteli kadroları görevlendirmek daha kaliteli iş sonuçları 

yaratabilmektedir. Bunun dışında da, şubelerin fiziki tasarımı, personelin özellikleri 

gibi konularda merkezi kararlar almak, işletme genelinde belli standartların 

oluşmasına katkıda bulunmaktadır (Klidas, 2001). 

 

Merkezileşmenin bu avantajlarına karşın; en önemli dezavantajı; işletmenin yerel 

pazar koşullarına uyumunu zorlaştırmasıdır.  Bu uyum sorunu, gerek müşteri ile ilgili 

konularda, gerekse de personel ile ilgili konularda yaşanabilir; 

 

Farklı bir ilden veya ülkeden tüm şubeler adına genel kararlar alan bir üst yönetim 

yaklaşımının, yerel noktadaki müşterinin demografik özelliklerini veya taleplerini 

tam olarak bilmesi beklenemez. Ayrıca bu alanda yerel olarak faaliyet gösteren 

rakipler varsa, işletmenin rekabette zorluk yaşaması söz konusu olabilir.  Yerel 

rakibin olası hamlelerinde, merkezi yapıya durumun aktarılması, kararın merkezi 

olarak alınıp şubeye bildirilmesi, uygulanması gibi süreçlerde önemli sıkıntılar 

yaşanacaktır.  Bu süreçte kaybedilen zamanda, müşteri yerel olarak daha hızlı karar 

alıp uygulayabilen rakipleri tercih edecektir.   Ayrıca tüm kararların merkezi olarak 

alındığı bir yapıda, şube çalışanlarının yetkinleşmesi ve motive edilmesi çok zor 
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olacaktır.  Şubede müşteri ile temas eden personel yaratıclılığı düşük, insiyatif almak 

istemeyen ve enerjisi düşük bir personele dönüşme riski taşıyacaktır (Klidas, 2001).   

 

Personel yönetiminde de sadece merkezi kararlar alınması durumunda sorunlar 

yaşanabilir.   Tabii ki kurumun merkezi bazı ücret politikaları olması gerekir.  Ancak 

şubenin yerel noktada personel alımı yaparken ve bu personelin yönetimi sırasında 

bazı esnekliklere sahip olması, avantaj sağlayacaktır.  Şubenin faaliyet gösterdiği 

bölgedeki piyasanın ücret politikaları, rakiplerin uyguladığı politikalar dikkate 

alınmalıdır. Aksi durumda, şube bulunduğu bölgede kaliteli personeli bulmak, elde 

tutmak ve motive etmek konularında dezavantaj yaşayabilir. (Kotler, 2000: 495).  

 

Özellikle müşteri ile ilgili tüm kararların şubeye devredilmiş olması çok önemlidir.  

Coğrafi temelli yapıların en önemli varlık sebebi, şubelerin yerel olması ve 

müşterilere göre gruplanmış olmasıdır.  Bu gücün avantaja dönüşmesi için, şubedeki 

yönetici kadrolarının ve hatta satışla ilgilenen çalışanların yetkilendirilmesi çok 

önemlidir.  Bu tip kararların merkezden verilmeye çalışılması, kararın hem hızını 

hem de kalitesini önemli ölçüde azaltacaktır. 

 

1.6.6. Coğrafi Temelli Bölümlendirilmi ş Yapılarda İnsan Kaynakları Yönetimi 

 

Özellikle geniş coğrafyaya yayılmış olan; çok sayıda şube ve personel bulunduran 

zincir yapılarda, insan kaynakları yönetimi stratejik bir iş alanıdır.  Hizmet kalitesi 

odaklı bu yapılarda; bu yüksek sayıdaki ve fiziki olarak bir arada olmayan, çok 

şubeye dağılmış insan kaynağını ortak hedefler doğrultusunda başarıya 

ulaştırabilmek çok önemlidir.   

 

Şubede; özellikle de hizmet sunumu sırasında müşteri ile temas eden personelin 

önemi son yıllarda büyük ölçüde artmıştır.  Öyle ki, benzer sistemlere ve yapılara 

sahip işletmeler için, birbirlerine göre fark yaratabilmenin ve rekabet avantajı 

sağlayabilmenin tek yolu müşteriye hizmeti sunan bu personelin etkin yönetimidir. 

(Sparrow, Randall and Jackson, 1994) 
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Yaratılan fark, artık sadece hizmetin teknik tarafı (yani hangi hizmetin verildiği) 

değil; hizmetin biçimi (yani nasıl verildiğinin) de çok önemli hale gelmiş olmasıdır.  

Bunu yapacak olan kişi de, yukarıda bahsedildiği gibi, müşteriye hizmeti sunan 

noktadaki insan kaynağıdır.    Merkezdeki yapı, fonksiyonlar ve merkezdeki insan 

kaynağının kalitesi, işletmeye önemli faydalar sağlamaktadır.  Ancak satış 

rekabetindeki en önemli nokta, müşteriye hizmet veren şube yöneticisi ve personeli 

haline gelmiştir. 

  

İşletmelerin dış çevredeki değişime yanıt vermek için uyguladığı değişimlerin en 

önemlilerinden birisi, müşteriye hizmeti sunan çalışanlara yetki devri yapmak ve bu 

çalışanları güçlendirmektir (Lashley 1996).  

 

Özellikle hizmet sektörlerinden bazılarında, hizmeti tüm detayları ile standart hale 

getirmenin zor olduğu, ayrıca bir hizmet ne kadar kişisel, yaratıcı ve anlık 

tasarlanmış olursa müşteri için o kadar değer yarattığı tespit edilmiştir.  (Beckers 

1998).  İşte bunun sonucunda, önceki uygulamalara yeni bir altarnatif olarak, 

“personel güçlendirme” kavramı ortaya çıkmıştır ve bu doğrultuda, hizmet sunan 

personel gerekli yetki ile ve kaynak ile güçlendirilerek, müşterinin ihtiyacına, 

talebine veya şikayetine hızlı ve etkili çözüm üretme görevi kendisine verilmiştir. 

 

Müşteriye hizmet sunan personelin güçlendirilmesi; 

- Müşteri ihtiyacının doğru ve hızlı biçimde anlaşılabilmesi 

- Bu ihtiyacı karşılamak için gerekli olan analizin hızla yapılabilmesi 

- Çözüme yönelik kararın hızlı ve doğru biçimde alınması ve uygulanması 

- Bunların sonucunda müşteri memnuniyeti ve bağlılığının yaratılmasında 

büyük önem taşımaktadır.   

 

Bu yapılarda, yerellik ve personelin yaratacağı fark başarı için çok önemlidir.  Bu  

nedenle, personel güçlendirme kavramı diğer bazı yapılara göre çok daha büyük 

önem teşkil etmektedir.  Özellikle şubelerdeki personelin işi çok iyi bilmesi, 

motivasyonunun yüksek olması, yetkilendirilmiş olması ve insiyatif kullanma 
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becerisine sahip olması, bu personelin müşteri ihtiyaçlarını hızla anlaması, karar alıp 

uygulayarak çözüm üretmesi ve müşteri memnuniyeti yaratmasını sağlayacaktır. 

Personel güçlendirme kavramı; bu kavramın organizasyon yapısı ile ve karar hızı ile 

ili şkisi; sonraki bölümlerde detaylı olarak incelenecektir. 

 

Coğrafi temelli dağıtık yapılı işletmelerde, insan kaynağı yönetimi alanında yapılan 

temel uygulamalar aşağıda özetlenmiştir (Levy ve Weitz, 2004:288). Bu 

uygulamalar, şube çalışanlarının güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır. 

• Yazılı Kurallar ve Direkt Yönetici Desteği 

Şirket, elemanlarının uymasını istediği genel kural ve politikaları yazılı hale 

getirmek ve sürekli gündemde tutmak durumundadır.  Bu şekilde tüm 

şubelerde, bu kural ve politikalar standart hale getirilmi ş olur.  Bunun bir 

devamı olarak ta, şube yöneticileri, elemanlarını bu kurallara uymak 

konusunda yönlendirmek ve denetlemekle görevlidir.  Bu kurallar aslında bir 

bakış açısı ile formalleşme olarak görülebilir, ancak iş formalleşmesinden 

ziyade organizasyonel formalleşmeyi sağlamaktadırlar. Yani işletmenin genel 

prensipleri, vizyonu ve normları çalışanlarla paylaşılmaktadır. (Hempel, 

Zhang ve Han, 2009:4) Bu kuralların varlığı, çalışanların belirsizlik 

yaşamasını engellemekte, genel olarak işletmenin gitmek istediği yönün ve 

çalışanlardan beklentilerinin şeffaf biçimde bilinmesini sağlamaktadır. 

Çalışanların motivasyonunu düşürmemek açısından, bu kurallar çok net, 

detaylı ve her iş adımını tanımlayacak şekilde değil, genel tanımlamalar 

şeklinde olmalı, bunun dışındaki vaka bazında konuları elemanlarının 

inisiyatifine bırakmalıdır.   Bu yazılı kuralları yanısıra, şubedeki yöneticinin 

desteği de çalışanlara önemli katkı sağlamaktadır.   

 

• Performans ve Teşvik Sistemleri 

Çalışanların hedeflerini, şirketin hedefleri ile paralel hale getirmenin bir diğer 

yolu da teşvik sistemleridir.  Bu sistemleri üç ana grupta ele almak 

mümkündür.  Birincisi genellikle satışla ilgili kadrolara, satış üzerinden belli 

bir yüzde ile verilen primlerdir.  İkinci grup, ilgili şube yılsonu hedeflerini 
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yakaladığında, şube çalışanlarına verilen ödül, üçüncü grup ise, toplam 

işletmenin hedefleri tutarsa, genellikle şubelerin yöneticilerine verilen 

ödüldür.  Bunun dışında, halka açık bazı işletmelerde, çalışanlara hisse 

uygulaması da görülmektedir.  Burada önemli olan noktalarda birisi de şudur; 

bu tip yapılarda şube yöneticileri için, süreç odaklı performans sistemlerini 

uygulamak çok mümkün olmamaktadır.  Coğrafi olarak dağılmış şubeler söz 

konusu olduğundan, her sürecin işleyişini denetlemek çok güçtür.  Bu 

nedenle, bu yapılarda genellikle sonuçlarına bağlı hedefler ve performans 

sistemleri kullanılmaktadır (Kotler, 2000: 498).   

 

• Şirket Kültürü 

En önemli konulardan birisi de işletmenin değerleri, gelenekleri ve 

alışkanlıklarının toplamı olan kültürüdür.  Bunlar yazılı olmayan, ama 

kuşaktan kuşağa deneyim ile geçen kültürel özelliklerdir.  İşletme kültürünün 

sağlıklı oluşması ve çalışanlara aktarılması, çoğu zamana tüm performans ve 

ödül sistemlerinden daha fazla etki sağlamaktadır. (Klidas, 2001)  Bu 

anlamda işletme kültürü, doğru bir bilgi akışı, yazılı ve sözlü aktarımlarla tüm 

çalışanlarla sürekli olarak paylaşılmalıdır. Bu paylaşım personel 

güçlendirmenin de en önemli adımlarından birisidir.  Örneğin Nordstorm 

zincirinin kültürü, “müşterinin her türlü ihtiyacına sınırsız çözüm” üzerine 

kurulu iken, Wal-Mart kültürü “müşteriye en ucuzu sunabilmek” üzerine 

kuruludur.  Wal-Mart çalışanları her alanda daha ucuz yöntem, süreç ve 

ürünleri bulmak ve bu tasarrufu fiyatlarına yansıtmakla yükümlüdür. (Levy 

ve Weitz, 2004) 

 

Bu alanların yanı sıra, bu işletmelerdeki önemli konulardan biri de personel devir 

hızının çok yükselmemesi, kaliteli insan kaynağını şirkete çekebilmek ve onu şirkette 

tutabilmektir. Bunun için en önemli alanlar şunlardır; 

a. İşe alım süreçlerinin kalitesi ve hassasiyeti 

b. Eğitim ve geliştirme faaliyetleri 

c. Yöneticilerin çalışanları kararlara katması ve yetki vererek güçlendirmesi 
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Bu bölümde özetlendiği gibi; geniş coğrafyada faaliyet gösteren çok şubeli yapılar 

genellikle toptancılık ve perakendecilik alanında sıklıkla görülmektedir.  Çok büyük 

kurumsal işletmelerin de içerisinde olduğu bu yapılar; aynı anda hem kurumsal ve 

standart kurallara ve süreçlere sahip olabilmek, hem de yerel rekabette yerel 

müşteriye hitap edebilmek durumundadır.  

 

Yerel müşterinin ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyetinin sağlanması için de 

en önemli konu şube personelidir.  Şube personelinin kalitesi, motivasyonu, 

işletmenin hedeflerini ve vizyonunu algılamış olması, ve gerekli noktalarda 

yetkilendirilmiş olması personelin güçlenmesini sağlayacaktır.  Personelin 

güçlenmesi yoluyla da sunduğu hizmetin kalitesi ve yerel talebe yönelik hızla karar 

alma yeteneği artacak ve bu da işletme performansına olumlu etki yapacaktır (Klidas, 

2001) (Hempel ve diğ., 2009). 

 

Bu tip işletmelerin her birinde; genel stratejiye bağlı olarak; kararların verilmesinde 

farklı düzeylerde yetki devri görülmektedir.  Süreçlerin bir kısmı merkezi olarak 

yürütülmekte, diğerleri ise şubeler tarafından karar verilip yürütülmektedir.  Ancak 

genellikle görülen ortak özellik, müşterinin yerel olduğu ve müşteri ilgili kararların 

yerel olarak verildiğidir.  Finans, ürün çeşitlemesi, marka yönetimi, şube mimarisi 

veya yer seçimi gibi kararlar merkezi alınsa bile; yereldeki rekabete uyum 

sağlayabilmek adına; müşteri seçimi, müşterilere uygulanacak farklı ticari çözümler, 

yerel rakibin farklı hamlelerine verilecek karşılık; satış sonrası hizmete ilişkin önemli 

kararların büyük çoğunluğu yerel noktalarda müşteriyi birebir tanıyan kadrolar 

tarafından verilmektedir.  Ve şube çalışanları buna uygun seçilip eğitilmektedir.  

Yani yerel müşteriyi ilgilendiren alanlarda kararın gerek hızı, gerekse de kalitesi 

açısından merkezkaç bir yapı görülmektedir. Yine bu işletmelerde; karar destek 

sistemlerinin ve performans/teşvik sistemlerinin doğru tasarımı; işletmenin 

başarısında büyük önem arz etmektedir. 
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Bu bölümde coğrafi temelli çeşitlendirilmiş organizasyon tipi incelenmiştir.  Bu 

organizasyon tipinin Mintzberg’in tasarım unsurlarına göre özelliklerini özetlemek 

gerekirse; 

- Coğrafi temele göre gruplanmış ve birbiri ile aynı faaliyetleri yürüten yerel 

şubeler ve bunların bağlı oldukları bir merkez mevcuttur.  Bu anlamda 

fonksiyona göre değil, pazara göre bir departmanlaşma yapılmıştır. 

- Şubelerin büyüklükleri hizmet bölgelerindeki müşteri sayısına göre değişkenlik 

göstermektedir. 

- Merkezde sadece stratejik önem taşıyan ve yerel farklılıklardan etkilenmeyen 

birimler yapılandırılmıştır. 

- Şubeler hedeflerle ve sonuç odaklı performans sistemi ile yönetilmektedir.  

Bununla ilişkili olarak, özellikle müşteri ile ilgili konularda şubelere yetki devri 

yapılmıştır.  Karar verme sistemi buna göre tasarlanmıştır. 

- Şubelerdeki pozisyonlarda yüksek bir uzmanlaşma veya formalleşme 

kullanılmamaktadır.  Temel amaç müşteri ihtiyacını karşılayacak hızı ve esnek 

çözümleri üretebilmektir.  İşletme kültürü ve vizyonunun iyi paylaşılması 

önemlidir.  Bu anlamda organizasyonel bir formalizasyon söz konusudur 

(Hempel ve diğ., 2009). 

- Yapı dağıtık ve farklı coğrafyalarda olduğundan, bilgi teknolojisinin iyi çalışması 

büyük önem taşımaktadır.  Ayrıca şubelerin etkin biçimde yönetilmesi için 

performans ölçme ve değerlendirme sisteminin yapısı ve sonuç odaklı olması çok 

önemlidir (Malone, 1997). 

- Yerel personelin güçlendirilmiş olması, yapının başarısında önemli rol 

oynamaktadır.   

 

1.7.  Coğrafi Temelli Bölümlendirilmi ş Yapılarda Önemli Yapısal Unsurlar 

 

Coğrafi temelli bölümlendirilmiş yapılarla ilgili önceki çalışmalar incelendiğinde, bu 

tip yapılarda belli unsurların ön plana çıktığı görülmektedir.  Yapının tasarımı ve 

işletilmesi sürecinde, bu unsurların her birinin durumu, yapının etkinliğini ve 

performansını belirlemektedir.  Diğer yandan, yine önceki bölümlerdeki çalışmalar 
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incelendiğinde, yapının bu unsurlarının personel güçlendirme ve karar hızı 

kavramları ile yakından ilişkili olduğu görülmektedir.   Aşağıda, bu unsurların her 

birisi detaylı olarak ele alınmıştır. 

 

1.7.1. Merkezileşme 

 

Organizasyonlardaki merkezileşme derecesi, genel olarak çoğu çalışmada 

organizasyon yapısının önemli unsurlarından bir tanesi olarak ele alınmıştır (Daft, 

2001) (Ülgen, 1997) (Eren, 2001) (Koçel, 2003) (Mintzberg, 1992).  Bunun yanı sıra, 

Mintzberg çalışmasında, merkezilik derecesi, organizasyon tiplerini birbirinden 

ayıran en önemli tasarım unsurlarından birisi olarak detaylı biçimde ele alınmıştır.   

Özellikle karar verme sisteminin tasarımı sırasında belirlenmesi gereken en önemli 

unsurdur.   

 

Merkezileşme konusu ve diğer organizasyonel faktörlerle ve çevre faktörleri ile 

ili şkisi, kapsamlı olarak ilk defa Hage ve Aiken (1967) çalışmasında ele alınmıştır.  

Bu çalışmada; merkezileşmenin anlamı tanımlanmış, merkezileşme ile çevresel 

basitlik arasındaki ilişki ortaya konmuş ve merkezileşmenin ölçülebileceği detaylı 

ölçek oluşturulmuştur.  Çevresel karmaşıklık ve farklılık arrtıkça, organizasyonun 

daha merkezkaç bir yapıya sahip olması gerektiği ortaya konmuştur.  Lin ve Germain 

(2003) çalışmasında da, değişim hızı yüksek çevrelerde merkezkaçlık ne kadar 

artarsa, işletme performansının o ölçüde artacağı ortaya konmuştur.   

 

Tez çalışmasında detaylı olarak incelenen Hempel, Zhang ve Han (2009) 

çalışmasında ise, merkezileşme ve formalleşme unsurları en önemli yapısal unsurlar 

olarak ele alınmış ve bu unsurların personel güçlendirme ile ilişkisi incelenmiştir.  

İnceleme sonucunda, merkezileşme azaldıkça personel güçlendirmenin artacağı ve 

bunun da işletme performansına olumlu etki yapacağı ortaya konmuştur. 

 

Diğer yandan, coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyonlarda ise, yapı, bir 

merkez ve birçok şube halinde farklı coğrafyalara dağılmış olduğundan, 
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merkezileşme derecesi işleyişi belirlemede önemli rol oynamaktadır.  İşletme tek bir 

binadaki pozisyonlardan değil, farklı bölgelerden oluşmakta; bu anlamda 

merkezileşme veya merkezkaçlık kararları başka bir bölgedeki merkezin mi, yoksa 

yerel noktadaki şubenin mi vereceğini de belirlemektedir. 

 

Coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyonlara, merkezileşme açısından 

bakıldığında bazı kararların merkezde bazı kararların şubede verilmesinin işletmeye 

yarar sağlayacağı ortaya konmuştur  (Eren, 2001) (Levy ve Weitz, 2004:286).  

İşletmenin tüm şubeler için ortak yürüttüğü stratejik faaliyetlerin merkezde 

yürütülmesi hem kalite hem maliyet avantajı yaratmaktadır.  Diğer yandan özellikle 

müşteri ve satış ile ilgili kararların şubede verilmesi müşteri ile temas eden personeli 

güçlenmesine, bu sayede daha hızlı kararlar alınmasına ve hizmet kalitesinin 

artmasına neden olmaktadır.  

 

1.7.2. Formalleşme 

 

Formalleşme derecesi, bir organizasyonda işler görülürken belirli ilke ve yöntemlerin 

izlenmesi konusuna verilen ağırlığı ifade eder.  Formalleşme konusu da organizasyon 

çalışmalarında en önemli yapısal unsurlardan birisi olarak ele alınmıştır (Daft, 2001) 

(Ülgen, 1997) (Koçel, 2003) (Mintzberg, 1992).   Formalleşme çalışması özellikle 

personel güçlendirme ile ve karar hızı ile ilgili olarak birkaç çalışmadan kapsamlı 

olarak ele alınmıştır. Baum ve Wally (2003) çalışmasında, organizasyondaki rutin 

işlerin formalleşmesinin karar hızını arttıracağı, rutin olmayan işlerin ise 

formalleşmemesinin karar hızını arttıracağı vurgulanmıştır.    

 

Hempel, Zhang ve Han (2009) çalışmasında, formalleşme iki ana başlıkta 

incelenmiştir.  Organizasyonel formalleşme, işletmenin genel stratejisinin, 

vizyonunun ve politikalarının net olması, yazılı ve sözlü yollarla tüm çalışanlara 

aktarılması olarak tanımlanmıştır.  Bu tarz bir formalleşmenin işletme performansını 

arttıracağı ve personeli de güçlendireceği ortaya konmuştur.  Diğer yandan, görev 

tanımları ve iş yapış biçimlerinin çok kesin bir şekilde yazılı hale getirilmesi ise iş 
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formalleşmesi olarak adlandırılmıştır.  Bu tip bir formalleşmenin ise, personelin 

yetkisini daraltacağı ve motivasyon kaybına neden olarak işletme performansını 

olumsuz etkileyeceği ortaya konmuştur.   

 

Mintzberg (1992) çalışmasında da, formalleşme özellikle makine organizasyonlarda 

ve profesyonel organizasyonlarda sık görülen bir unsurdur.  Bu tip, dış çevrenin 

durağan olduğu ve işlerin genelikle tekrarlı olduğu işletmelerde önemli avantajlar 

sağlarken, çevrenin değişkenliği arttığında veya işler rutin olmayıp farklılık 

gösterdiğinde, formalleşme işletme performansına negatif etki yapmaktadır.  Coğrafi 

temelli bölümlendirilmiş organizasyonlar açısından da, özellikle şubelerde işletme 

kültürünün yerleştirilmesi, işletmenin genel politikalarının ve sayısal hedeflerinin 

netleştirilmesi, kullanılan teknoloji altyapısının standartlaştırılması gibi konularda 

avantajlar sağlamaktadır.  Diğer yandan şube personelinin esnek davranarak 

müşteriye hızlı ve kaliteli çözüm üretmesi noktasında, formalleşmenin düşük olması 

avantaj sağlamaktadır.   

 

1.7.3. Kademe Sayısı 

 

Kademe sayısı, organizasyonun en alt kademesi ile en üst kademesi arasındaki 

kademeleri ifade etmektedir.  Kademe sayısının artması, her pozisyona düşen 

işyükünü ve her pozisyona bağlı ast sayısını azaltmaktadır.  Ancak diğer yandan 

artan kademe sayısı ile birlikte, iletişim kalitesi, hızı, karar alma hızı azalmakta, ya 

da karar vericinin müşteriye uzaklığı artmaktadır.  Kademeyi azaltmak, hem 

organizasyonu daha yalın hale getirmek, hem de karar veren ile işi fiilen yapan 

arasındaki mesafeyi kısaltmak amacı taşımaktadır.  Bunun bir sonucu olarak, müşteri 

ile direk temas eden personelin karar verme gücü arttırılarak, müşteri isteklerine 

hemen ve yetkili olarak yanıt vermesi sağlanacaktır.  Kademe azaltmak suretiyle 

organizasyonların daha basık ve yatay hale gelmeleri, güçlendirme kavramını da 

ortaya çıkartmaktadır.  (Koçel, 2003) 
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Personel güçlendirme yoluyla hizmet kalitesinin arttırılmasını amaçlayan Klidas 

(2001) çalışmasında, organizasyonel unsurların değişimi yoluyla, personelin 

güçlendirilmesi de incelenmiştir.  Çalışmada, yapının daha basılm ve az kademeli 

hale getirilmesi üzerinde durulmuştur.  Konu ile ilgili Barner (1994) ve Clutterbuck 

ve Kernaghan (1994) çalışmalarına da değinilen çalışmada, kademe sayısının 

azaltılmasının, organizasyonun dış çevrenin taleplerine daha hızlı yanıt vermesi ve 

daha müşteri odaklı çalışabilmesi için gerekliliği üzerinde durulmuştur.  Klidas 

(2001) çalışması da, bir merkez ve çok şubeli bir otel zincirinde 

gerçekleştirildi ğinden, coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyon tanımlamasına 

uymaktadır. 

 

Kademe azaltma konusu, organizasyonel değişim ve yeni yönetim uygulamaları 

alaından yapılmış olan Semerciöz, Baran, Karabulut ve Pekdemir (2002) 

çalışmasında da ele alınmış ve 1995 ve 1999 yılları arasında Türkiye faaliyet 

gösteren ISO 9001 ve 9002 standardına sahip işletmelerin kademe azaltma 

konusunda bir miktar değişim yaşadığı tespiti yapılmıştır.  Ayrıca bu çalışmada 

kademe azaltma konusu; kademe sayısı, yönetim alanı ve sıfır hiyerarşi boyutları ile 

ölçeklendirilmiştir. 

 

Coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyonlarda, kademe sayısı önemli yapısal 

unsurlardan birisidir.  Klidas(2001) çalışmasında da ele alındığı gibi, müşteri ile 

temas eden şube personelinin güçlenmiş olabilmesi, müşterinin taleplerine hızlı karar 

alıp çözüm üretebilmesi için kademe sayısının azaltılmış olması önemli avantaj 

sağlayacaktır.r 

 

1.7.4. Performansa Bağlı Ödüllendirme 

 

Performansa bağlı ödüllendirme, Mintzberg’in yapısal tasarım unsurlarında da, 

planlama ve kontrol sistemleri başlığı altında ele alınmıştı.  Bu anlamda sistem, 

kurulan organizasyon yapısının, yönetici ve çalışanlar tarafından en etkin biçimde 

işletilmesi için önemli unsurlardan bir tanesidir.  Yine coğrafi temelli 
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bölümlendirilmiş organizasyon örnekleri olarak incelenen çok şubeli pazarlama 

kanallarında da, şubenin yüksek performans göstermesi için performansa bağlı ödül 

sisteminin önemi vurgulanmıştı  (Levy ve Weitz, 2001). Özellikle de günlük 

davranışları veya süreçlerinin merkezden izlenmesi mümkün olmayan şube yönetimi 

ve şube çalışanlarının, merkezin belirlediği performans hedefleri ile ölçülmesi ve 

dönem sonlarında buna göre ödüllendirilmesinin önemine değinilmiştir.  Bu 

anlamda, çok şubeli bu yapılarda, bu sistemin önemi ve performansa etkisinin, diğer 

yapılardakinden daha fazla olduğu düşünülebilir.   

 

Klidas(2001) çalışmasında, performansa bağlı ödüllendirmenin, çalışanların 

müşteriye hizmet sunumu sırasında güçlenmelerini sağladığı vurgulanmaktadır.  

Öncelikle bu ödüller, organizasyonda neyin değerli olduğu mesajını çalışanlara çok 

net olarak vermektedir (Cina, 1989).  Ayrıca bu ödüller, çalışanları motive etmekte 

ve daha fazla sorumluluk ve insiyatif almalarına neden olmaktadır  (Spreitzer, 

1995:1450).  Bu ödül sistemi aracılığı ile, personeli kontrol etmek, karar hızını 

arttırmak veya hizmet kalitesini arttırmak için bir dış kontrol mekanizmasına gerek 

kalmamakta, bir otokontrol sistemi kurulmuş olmaktadır. 

 

1.7.5.  Bilgiye Ulaşım ve Bilgi Teknolojisi 

 

Organizasyonda bilgi paylaşımının ve tüm birim ve pozisyonların doğru bilgiye rahat 

biçimde ulaşabilmesinin önemi,  Mintzberg (1992) çalışmasında da vurgulanmıştı.  

İletişim kanalları, yapının en önemli unurlarından birisidir.   Bilgiye ulaşım, bilginin 

toplanması, depolanması, ilgili tüm pozisyonlar tarafından kullanılabilir hale 

getirilmesini kapsamaktadır.  Ayrıca tüm bunların yapılabilmesi için gerekli bilgi 

teknolojisi de bu sürecin önemli bir parçasıdır. 

 

Organizasyon yapısının önemli unsularından birisi de, bilgi akışının hızlı ve kaliteli 

biçimde sağlanması ve bunun için gereken bilgi teknolojisidir.  Artan bilgi hacmi ve 

işlemlerin karmaşıklaşmasının yanı sıra, taleplere anında cevap verme ve değişen 

şartlara uyum sağlama gerekliliği de teknolojiyi işaret etmektedir. Birinci sınıf bir 
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yönetim sisteminin temel şart olmasıyla birlikte, işletmelerin yıldan yıla gittikçe 

artan rekabet ortamında diğer işletmeleri ve kurumları sürekli izleyebilmeleri ve 

hızla değişen iş ortamını takip edebilmeleri, sadece ileri bilgi teknolojilerini 

kullanabilmeleriyle mümkün olabilmektedir (Bettis ve Hitt, 1995:7-19). Takip 

etmenin yanı sıra, rekabetçi hamlelere karşı hızlı yanıt vermek de ancak bilgi 

teknolojilerinin varlığıyla mümkündür (Hoven, 1996:50). 

 

Bu açıdan bakıldığında, bilgi üretimini “destekleyecek”, elde edilen bu bilgiyi 

örgütün ihtiyaçları doğrultusunda uygulamaya yönelik olarak tasarlayacak ve bu 

bilgiyi örgütte kullanmayı sağlayacak, son olarak da bu bilginin örgütün içinde 

kalmasını sağlayacak örgütsel yapılar tasarlamak, bilgi yönetimi sürecinin etkinliğini 

artıracaktır. Diğer bir ifade ile örgütsel yapının uygun tasarımı ile bilgi yönetiminin 

süreçlerini olumlu biçimde etkilemek mümkün olabilir. 

 

McEvily ve Chakravarthy (2002), örgütün özellikle teknolojik ve bilimsel bilgiyi 

yaratıp ve paylaşmasıyla rekabet üstünlüğü elde edebileceğini ortaya koymuştur. 

Argote ve Ingram (2000), örgütün birimler arasında bilgiyi transfer edebilme 

yeteneğinin örgütsel performansı geliştirdiğini ifade etmiş, örgütsel etkinliğin 

başarılmasında bilgi yönetiminin önemli katkılar sağladığı sonucuna ulaşmıştır.  

 

Organizasyon yapısında bilgi yönetim sisteminin yeri ve önemi önceki kısımlarda 

incelenmişti.  Bir kurumun farklı düzeylerinde karar verme süreçlerini destekleyecek 

farklı sistemler bulunmaktadır.  Bunlar en aşağıdan en üste doğru şu şekilde 

sıralanabilir;  

 

 

 

 

 

 

 



 64 

Şekil 8: Yönetim Düzeylerine Göre Bilişim Sistemleri 

 
Kaynak: Dinçmen M., Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları, Papatya Yay., Mart 2010 

 

- Operasyon Yönetim Sistemi; en alt düzeyde günlükm işlerin yürütülmesi için 

gerekli basit kararların verilmesi ve işlemlerin izlenebilmesi için geliştirilen 

sistemlerdir. 

- Yönetim Bilişim Sistemi; operasyon yönetim sistemlerinin ürettiği veriyi 

kullanarak, orta düzey yöneticilerin yapısal ve rutin kararlarını verebilmek 

için ihtiyaç duyduğu sistemlerdir. 

- Karar Destek Sistemi; orta düzey yöneticilerin rutin olmaya kararlarını 

desteklemek amacıyla geliştirilen sistemlerdir.  Genellikle daha önce benzeri 

yaşanmamış, çözüm yöntemi yapısal bir şekilde tanımlanmamış sorunlara 

odaklanır. 

- Üst Yönetim Destek Sistemi; üst düzey yöneticilerin rutin olmayan, uzun 

erimli, stratejik kararlarını desteklemek üzere geliştirilen sistemlerdir.  

Gerekli tüm iç ve dış verinin toplayacak şekilde tasarlanmaktadır. 

 

Organizasyon yapısında bilgiye hızlı ve kaliteli biçimde ulaşılabilmesinin ve bilgi 

teknolojisinin rolü, Malone (1997) çalışmasında da detaylı olarak incelenmiştir. 

Çalışmada açıklandığı üzere; merkezileşme ve karar sürecinin tarihçesine 

 
 
Üst Yönetim Destek Sistemi  
(Executive Support System) 
 
Karar Destek Sistemi 
(Decision Support System) 
 
Yönetim Bilişim Sistemi 
(Management Information 
System) 
 
Operasyon Yönetim Sistemi 
(Transaction Processing System) 
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bakıldığında; coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyonların hacmi 

büyüdüğünde, şubelerle merkez arasında yeterli bilgi akışı kurulamadığından, karar 

mekanizması büyük ölçüde yerel noktalarda gerçekleşiyordu.  Bundan sonraki 

aşamada, bilgi teknolojisinin devreye girmeye başlaması ve iletişim imkanlarının da 

ucuzlaması ile, merkezileşme güçlendi.  Merkezlerin tüm bilgilere sahip olarak ve 

işletmenin stratejilerinin bütününü daha fazla bilerek, daha az bilgiye sahip olan 

şubelerden daha iyi kararlar alacağına inanıldı.  Fakat bundan bir sonraki aşamada 

da, hem yerel rekabet faktörlerinin artması, hız ihtiyacının artması, hem de iletişim 

imkanlarının daha da fazla ve ucuz hale gelmesi sonucunda, şubeler tüm işletmenin 

bilgisine sahip olarak, kararları yerel noktada almaya başladılar.  Merkezi birimler 

ise, karar almak yerine, anlık olarak şubelerin aldığı kararları ve sonuçları izleyebilir 

hale geldi.   Yani müşteri ile ilgili tüm kararlar, müşteri ile temas eden ekibin 

bulunduğu noktada alınmaya başladı.  Bu da karar hızına ve buna bağlı olarak, 

işletmenin çevrenin değişim ve taleplerine hızlı ayak uydurmasına önemli katkı 

sağladı. 

 

İşletmedeki bilgi yönetim sistemi ile ilişkili kavramlardan birisi, bu sistemlerin 

kurulması sonucunda ortaya çıkan ve özellikle karar sürecinin hızını ve kalitesini 

belirleyen kurumsal zekadır. 2004 yılındaki çalışmasında Raisinghani, kurumsal 

zekayı, karar vermeyi destekleyecek mimarilerin, veritabanlarının, analiz araçlarının, 

uygulama yazılımlarının ve analiz yöntemlerinin tümünü içeren bir şemsiye kavramı 

olarak tanımlamaktadır.  Yapılan çalışmada, kurumsal zeka yaklaşımı ile, 

uygulamaların % 81’inde daha hızlı ve doğru raporlamanın sağlandığı, % 78’inde 

karar verme sürecinin iyileştiği, % 56’sında müşteri hizmetinin daha iyi işlediği ve % 

49’unda gelirlerin arttığı tespiti yapılmıştır. 

 

Yukarıdaki çalışmalarda da vurgulandığı üzere, etkin bilgi yönetim uygulamaları, 

organizasyon yapısının en önemli unsurlarından birisidir. Çalışanın ve karar vericinin 

bilgiye ulaşımındaki etkinlik ise, bilgi yönetim sistemlerinin başarısını 

göstermektedir.  Bilgi yönetim sisteminin etkin işlediği bir yapıda, piyasaya veya 

işletmeye ilişkin bilgiler en doğru şekilde elde edilip işlenecektir.  Bununla birlikte 
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de, merkezdeki veya şubedeki karar verici, doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşıp 

sağlıklı ve hızlı karar alabilecektir.  Bu anlamda bilgiye ulaşım ve bilgi teknolojisi, 

organizasyon yapısının en önemli unsurlarından birisidir. 

 

1.8. Sonuç 

 

Tez çalışmasının bu bölümünde, organizasyon kavramı, organizasyon yapısı, 

organizasyon türleri ve coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyon yapıları 

incelendi.   Bunun sonucu olarak; 

• Organizasyon yapısının işletme performansı için önemli olduğu 

• Çevresel belirsizliğin ve değişim hızının yüksek olduğu durumlarda, daha esnek, 

basık ve merkezi olmayan yapıların daha etkili olabileceği 

• Organizasyon tasarımının önemli adımlarının; pozisyon tasarımı, birim tasarımı, 

işlerliğin ve bilgi akışının sağlanması ve karar verme sisteminin kurulması 

olduğu 

• Coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyon yapısında yerel müşteriye hızlı 

çözüm ve hizmet üretmenin önemli olduğu, bunun da güçlü bir insan kaynakları 

yönetimi ve sağlıklı bir karar verme sistemi ile sağlanabileceği 

• Coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyon yapısı unsurlarının ve işleyişinin, 

bu anlamda, personel güçlendirme ve karar verme/karar hızı ile ilişkili olduğu 

• Bu yapı türünde; merkezileşme, formalleşme, kademe azaltma, performansa bağlı 

ödüllendirme ve bilgiye ulaşım unsurlarının özellikle önemli olduğu tespitleri 

yapılmıştır. 

 

Bu tespitler ışığında, çalışmanın ikinci kısmında personel güçlendirme, karar verme 

ve karar hızı konuları ele alınacaktır.  Sonrasında ise, organizasyon yapısı, personel 

güçlendirme ve karar hızı kavramlarının aralarındaki ili şkiler incelenecektir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

PERSONEL GÜÇLENDİRME VE KARAR HIZI  

 

Birinci bölümde organizasyon yapısı ve özel bir yapı tipi olan coğrafi temelli 

bölümlendirilmiş organizasyon yapısı incelendi.  Tez çalışmasının temel amacı, bu 

yapı tipinde, işletme performansının artmasını sağlayacak olan karar hızının nasıl 

artacağı ve bu artışta personel güçlendirmenin hangi rolü oynayacağının ortaya 

konmasıdır. Bu yaklaşım doğrultusunda, ikinci bölümde, önce personel güçlendirme, 

sonrasında da karar hızı kavramları ve bu kavramların organizasyon yapısı ile ilişkisi 

detaylı olarak ele alınacaktır.   

 

Personel güçlendirme kısmında, güçlendirme kavramı ile ilgili tanımlar incelendikten 

sonra, güçlendirmenin boyutları ( anlam, yetkinlik, serbesti, etki )  ele alınacaktır.  

Daha sonra güçlendirme sürecinin önemli unsurları, güçlendirme sürecinin başlangıcı 

ve güçlenmiş personele doğru giden adımları üzerinde durulacaktır.   

 

Karar hızı kısmında ise, karar verme kavramı ile ilgili tanımlar, karar verme 

sürecinin adımları, karar hızının tanımı ve boyutları, karar verme ve karar hızının 

bilgi teknolojisi ile ilişkisi ve karar hızını arttırmaya yönelik uygulamalar üzerinde 

durulacaktır. 

 

2.1. Personel Güçlendirme   

 

1980’lerden bu yana, rekabette ve işletmelerde müşteriye sunulan hizmet ve hizmetin 

kalitesi kavramının gittikçe güçlenmesi ile birlikte, bu hizmeti sunacak olan insan 

kaynağının önemi ve bu insan kaynağının güçlendirilmesi konuları öne çıkmıştır.  En 

genel tanımı ile personel güçlendirme, yetki devri ve karar sürecinin alt kademe 

çalışanlara (Conger ve Kanungo, 1988:473) veya ön safta (müşteri ile temas eden) 

çalışanlara (Carlzon, 1987) kaydırılmasıdır.  
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2.1.1. Personel Güçlendirmenin Tanımı 

 

Personel güçlendirme ile ilgili, literatürdeki farklı çalışmalarda birçok tanımlama 

yapılmıştır.  Bir yönetim kavramı olarak güçlendirme, yardımlaşma, paylaşma, 

yetiştirme ve ekip çalışması yolu ile kişilerin karar verme haklarını (yetkilerini) 

arttırma ve kişileri geliştirme süreci olarak tanımlanabilir (Koçel, 2003).  Bu kavram 

yakından incelendiğinde, işletme yönetiminin katılım, yetki devri ve motivasyon 

kavramlarının bir uzantısı sayılabilir.  Bunlardan farkı, güçlendirme kavramının hem 

daha geniş bir anlam taşıması, hem de uygulamasının diğerleri kadar kolay 

olmamasıdır. 

 

Güçlendirme, yetki devri ile kıyaslandığında, çok daha geniş bir kavram olduğu 

görülmektedir.  Yetki devri, hiyerarşik bir yapı içinde, üstün kendi yekisini 

tanımlanmış çerçeve içerisinde astına devretmesi durumudur.  Güçlendirmede ise, işi 

fiilen yapan kişinin, organizasyonun üst kademelerindeki kişilere oranla, işi daha iyi 

bildiği anlayışı ön plandadır.  Dolayısıyla güçlendirme, “işi yapanın, işin sahibi 

haline getirilmesi” sürecidir.   

 

Bu kapsamda, güçlendirme şu şekilde de tanımlanabilir; “Güçlendirme, çalışanların 

kendilerini motive olmuş hissettikleri, bilgi ve uzmanlıklarına olan güvenlerinin 

arttığı, insiyatif kullanarak harekete geçme arzusu duydukları, olayları kontrol 

edebileceklerine inandıkları ve organizasyonun amaçları doğrultusunda uygun ve 

anlamlı buldukları işleri yapmalarını sağlayan uygulamaları ve koşulları ifade eder 

(Koçel, 2003). 

 

Güçlendirme kavramı bu güne kadar farklı çalışmalarda, farklı şekillerde 

tanımlanmıştır. İlgili literatür incelendiğinde, güçlendirme konusundaki çalışmaların 

bir bölümünün konuya, güçlendirmenin gerçekleşebilmesi için üst yönetime düşen 

görev ve sorumluluklar ile yöneticiler tarafından yerine getirilmesi gereken 

faaliyetler açısından da yaklaştığı görülmektedir (Honold, 1997). Personelin 

güçlendirilebilmesi için işletmelerin, dolayısıyla da yöneticilerin yerine getirmesi 
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gereken faaliyetleri belirlemeyi amaçlayan çalışmalar ve bu çalışmaların 

güçlendirme kavramına getirdikleri tanımlamalardan bazıları şunlardır: 

- Hales ve Klidas (1998) güçlendirmeyi, bilgi, enformasyon ve gücün astlarla 

paylaşılması olarak tanımlamaktadır. 

- Cunningham, Hyman ve Baldrig’e göre güçlendirme, karar verme gücünün, 

bu güce sahip olmayanları da kapsayacak şekilde yeniden dağıtılmasıdır 

(1996). 

- Lawler (1986) güçlendirmeyi "işgörenlere önemli kararlar verebilme 

yetkisinin verilmesi ve bu kararların sonuçlarının sorumluluğunu taşıma 

bilincine sahip kılınması" şeklinde tanımlamaktadır. 

- Erstad (1997) için güçlendirme; işgörenlere işleriyle ilgili kararları 

vermelerini sağlayacak imkanların sunulması ya da onlara kendi 

faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenebilecekleri bir ortamın sağlanmasıdır. 

- Appelbaum, Hebert ve Leroux (1999) ise, güçlendirme kavramını; 

güçlendirme felsefesini benimseyen bir işletmede alt kademede görev 

yapanların sahip olacağı etkide önemli artışlar talep eden bir vizyon olarak 

tanımlamaktadır. 

- Çalışmalardan bazıları (Paul, Niehoff ve Turnley, 2000) (Geroy, Wright ve 

Anderson, 1998) ise güçlendirmeyi, yöneticilerin astlarına güç, yetki, kontrol 

ve sorumluluk vermesi  olarak tarif etmektedirler. 

Güçlendirme kavramını açıklarken, çalışanları güçlendirmek için üst yönetim 

tarafından yapılan yönetsel faaliyetlerin çalışanlar tarafından ne şekilde 

algılandığının önemini vurgulayan çalışmalardan biri olan Conger ve Kanungo 

özyeterlilikle ilgili motivasyonel bir kavram olarak niteledikleri güçlendirmeyi; 

"örgüt üyelerinin özyeterlilik duygularının artırılması" şeklinde tanımlamışlardır. Bu 

da ancak güçsüzlüğü besleyen şartların belirlenerek ortadan kaldırılmasıyla mümkün 

olacaktır (Conger ve Kanungo, 1988:475). 

Conger ve Kanungo (1988) aynı zamanda yönetsel uygulamaların güçlendirmenin 

gerçekleşmesi için gereken şartlardan sadece bir kısmı olduğunu ifade etmektedirler. 
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Bu bakışa göre; yönetsel uygulamalar çalışanları belli ölçüde güçlendirebilir ancak, 

sadece bu uygulamalarla güçlendirmenin tam olarak gerçekleşmesi mümkün değildir. 

Benzer şekilde Thomas ve Velthouse (1990) makama dayalı uygulamalar (yönetsel 

uygulamalar) ile işgörenlerce algılanan durumun (psikolojik güçlendirme) 

birbirinden ayrılması ve güçlendirme üzerine alternatif perspektiflerin araştırılması 

gerektiğini ifade etmektedirler. 

Thomas ve Velthouse (1997) çalışmasına göre, personel güçlendirme, yani gücü 

personele verme konusu, “güç” kavramının anlamları üzerinden tanımlanmalıdır.  

Buna göre,  

- Güç yasal otorite anlamına gelir, yani güçlendirme otoriteyi veya yetkiyi 

personele vermek olarak tanımlanabilir. 

- Güç, aynı zamanda kapasite olarak tanımlanabilir.  Bu durumda, personel 

güçlendirme, personeli işi yapabilmeye yeterli hale getirmek olarak 

tanımlanabilir. 

- Güç aynı zamanda, enerji anlamına gelir.  Bu anlamı ile personel 

güçlendirme, personele işi yapabilecek enerjiyi verme, veya motivasyon 

olarak tanımlanabilir. 

 

2.1.1.1 Personel Güçlendirme ve Yetki Devri 

  

Bu yaklaşımın temeli, hiyerarşinin alt kademelerindeki çalışanlara yetkinin 

devredilmesi ve karar verme sürecinin bu anlamda ademi merkezi hale getirilmesidir.  

(Conger ve Kanungo, 1988:476)  Personel güçlendirmenin, organizasyonel yapısı ile 

de ilişkili olduğu bu alanda, işletmeler hiyerarşideki kademe sayısını azaltmakta, orta 

ve alt kademe yönetici sayısını en aza indirerek, bu kadroların verdiği kararları veuya 

sahip oldukların yetkileri, çalışanlara devretmektedir.  Buradaki amaç, özellikle 

müşteriye ve pazara yakın bu çalışanların, kararları hem daha hızlı hem de daha etkin 

biçimde alabilmesi ve işletmeye bu yolla rekabet avantajı sağlanabilmesidir.  Bu 

yolla, hem işletmenin çevreye uyum gücü ve hızı artmakta, hem rekabet avantajı 
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yaratılmakta, hem işletme içi bilgi akışı daha hızlı ve etkin olmakta, hem de yönetici 

sayısından tasarruf sağlanmaktadır. 

 

2.1.1.2 Personel Güçlendirme ve Kapasite 

 

Bu özelliği ile personel güçlendirme, yetki verilen personelin bu yetkiyi kullanmaya 

hazır olabilmesidir.  Yetkinin personele devredilmiş olması, tek başına personelin 

güçlendiği anlamına gelmeyecektir.  Önemli olan personelin bu yetkiyi işletmeye 

fayda sağlayacak şekilde kullanabilmesidir.  Bunun sağlanabilmesi için, insan 

kaynakları yönetiminin temel alt süreçlerine bakılırsa; 

- Seçim: Personel seçimi, işletme içinde tanımlanan rolleri gerçekleştirebilecek 

özelliklerdeki personelin işe alınması sürecidir (Lovelock, 1995).  Yani, hem 

işin teknik özellikleri konusunda gelişebilecek yetenekte, hem de bu konuda 

gelişmeye ve sorumluluk almaya istekli personelin işe alınabilmesi çok 

önemlidir.  “Güçlendirilmeye yatkın” ve işletemin kültürüne uyum 

sağlayabilecek elemanlar seçilmelidir (Zemke and Schaaf, 1989). 

- Eğitim: Eğitimin en önemli amacı, personelin sorumluluğu ve yetkisi 

arttırıldığında, bu yetkiyi doğru kullanabileceği teknik ve yönetimsel 

özellikleri kazandırılmasıdır.  Aldığı kararların ve yaptığı uygulamaların 

yanlış olmaması için, personel gerekli tüm özellikleri taşıyor olmalıdır.  

Personel eğitimi, sadece teknik konuları kapsamamaktadır.  Güçlendirme 

sürecinin gerçek anlamda uygulanabilmesi için en önemli konulardan biri, 

özellikle işletmeye yeni katılan personelin işletme içinde sosyalleşmesi ve 

işletmenin değerlerine/kültürüne uyum sağlayabilmesidir. (Hales, 1994) Yeni 

alınan personelin eğitim süreci, bu değerlerin eğitimini de kapsayacak şekilde 

tasarlanmalıdır.   Bunların yanısıra, kişinin güçlendirmeye hazır olabilmesi 

için, bağımsız çalışabilme, kendi yeterli olduğu konusunda güven gibi kişisel 

özellikler de gereklidir (Conger ve Kanungo, 1988:477). İşletmedeki eğitim 

süreci bu özellikleri de kapsamalıdır. 

- Ödül Sistemi: Ödül sistemi, personel güçlendirme sürecinin önemli bir 

tamamlayıcısıdır.  Güçlendirilmiş personelin üzerinde, eskisi kadar yönetici 
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kontrolü olmayacaktır, bunun yerini özkontrol mekanizmaları almalıdır. 

(Simons, 1995)  Bu mekanizmaları güçlendirmek için, performansa dayalı bir 

ödülllendirme/ücretlendirme sistemi gereklidir.  Bu ödüllendirme sistemi ile, 

kişi kendisinden beklenen görevi ve sorumluluğu daha net biçimde sürekli 

olarak algılayacak ve buna uygun insiyatifi ve davranış biçimini 

gösterecektir.  Conger ve Kanungo (1989) çalışmasında, istenilen değerlere 

bağlı bir ödül sistemi uygulanmaması durumunda, yetenek geliştirme ve 

yenilikçilik gibi uygulamaların, yetki devri ile birlikte, bir otorite boşluğu 

yaratabildiğini ortaya koymuştur.  Diğer yandan, doğru çalışan bir 

ödüllendirme sistemi ile, çalışanlar arasındaki rekabet duygusu da artmakta, 

bu da güçlendirme sürecini pozitif yönde desteklemektedir. 

- Bilgiye Ulaşım: Güçlendirme konusundaki literatürde, personel ile bilgi 

paylaşımının hayatiyeti konusunda birçok tespit yapılmıştır. (Conger ve 

Kanungo, 1989)(Spreitzer, 1995:1447)  Bu çalışmalarda, bilgi paylaşımı 3 

ana grupta ele alınmıştır; 

o Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi: Bu bilgi gerek iş öncesi, gerekse 

işbaşı eğitimler sırasında personele verilmelidir.  Kişinin işini doğru 

yapabilmesi için bilmesi gereken tüm teknik detayları içermektedir.   

o Personelin işteki performansına ilişkin bilgi: İlgili personel, 

performansının, hangi performans göstergeleri ile ölçüleceğini net 

olarak bilmelidir.  Bununla birlikte, bu performans göstergelerinde 

hangi durumda olduğunu, kendisi sürekli izleyebilmeli, veya 

yöneticisinden bu konuda sık geri bildirim alabilmelidir.  Bu şekilde 

işini daha etkin biçimde yürütebilecektir. 

o Organizasyonun geneline ilişkin bilgi:  Yukarıdaki iki madde, kişinin 

görev alanı ile ilgili bilgileri içermektedir.  Ancak bunun yanısıra, 

güçlendirilmek istenen personele, işletmenin bütünü ile ilgili de uygun 

düzeyde bilgi verilmesi gereklidir.  İşletmenin vizyonunun ne olduğu, 

temel hedeflerinin ne olduğu, ilgili dönemlerdeki finansal 

sonuçlarının ana göstergelerle nasıl gittiği gibi konularda sağlanacak 

bilgi, kişinin algılama düzeyini geliştirecek ve verilen yetkiyi 
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kullanırken işletme toplamına daha fazla fayda sağlamasına yardımcı 

olacaktır. 

 

2.1.1.3. Personel Güçlendirme ve Motivasyon 

 

Motivasyon, kişilerin belli bir amacı gerçekleştirmek üzere, kendi arzu ve istekleri ile 

davranmalarıdır. İşletmelerde, çalışan motivasyonu, resmi görev tanımlamalarının, 

talimatların ötesinde, çalışanların işlerini yaparken ne kadar istekli olduklarını ifade 

eder. Yapılan iş, kişi açısından farklı boyutlarda farklı anlamlar taşımaktadır.  

Bunların başlıcaları şunlardır;  (Koçel, 2003) 

o İşin ekonomik değeri ve anlamı, 

o İşin sosyal statü ve prestij değeri ve anlamı 

o İşin psikolojik değeri ve anlamı 

 

Çalışanlarının motivasyonunun yüksek olduğu bir işletmede başarı da daha fazla 

olacaktır.  İşte bu nedenle, çalışan motivasyonu işletmelerde yöneticilerin sağlaması 

gereken önemli koşullardan birisidir.  Personel güçlendirme kavramı bu noktada öne 

çıkmaktadır.  Personel güçlendirmenin bir boyutu da çalışanları motive etmek ve 

enerjilerini yükseltmektir.  Bu boyutuyla personel güçlendirme, 3 temel alanda 

sağlanabilir;  (Thomas ve Velthouse, 1990:667) 

- İşyerindeki genel çalışma ortamının motive edici olması 

- Çalışanın yaptığı işin özelliklerinin motive edici olması 

- Yönetici çalışan ilişkisinin özelliklerinin çalışanı motive edici olması 

 

2.1.2. Personel Güçlendirmenin Psikolojik Boyutları 

 

Conger ve Kanungo (1988:478), personel güçlendirmeyi, motivasyondaki “kişinin 

kendini etkili hissetmesi” (self-efficacy)  kavramı ile tanımlamışlardır.  Sonrasında 

yapılan çalışmalarda; Thomas ve Velthouse (1990:668), psikolojik olarak 

güçlendirme kavramının çok boyutlu olduğunu ve tek bir boyut ile açıklanamadığını 
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savundular.  Bu çalışmada, güçlendirme, kişinin işe karşı içsel motivasyonunun 

artmasının sağlayan dört boyut ile tanımlanmıştır.   Bu boyutlar; 

Anlam (Meaning) : Üstlenilen iş rolünün gerekleriyle çalışanın kendi değerleri, 

inançları ve davranışları arasındaki uyumu ifade eder. Bu uyum, işin birey için 

taşıdığı önemdir. İşin gerekleri ile işgörenin inançları ve değerleri birbirine 

yakınlaştıkça, işin birey için taşıdığı önem de artmaktadır. Diğer bir deyişle 

yürütülen işin gerekleri ile bireyin inançları, değerleri ve davranışlarının örtüşme 

derecesi, işin birey için taşıdığı anlamın da göstergesidir (Spreitzer, 1995:1443). 

Yetkinlik (Competence) : Bireyin, işi en iyi şekilde yapabileceği yönünde kendi 

yeteneklerine olan inancıdır (Spreitzer, 1995:1443).  Diğer bir ifadeyle, bireyin işini 

ve iş ortamını şekillendirmek istemesi ve buna yetisinin olmasıdır. Yetkinlik kavramı 

global anlamda yetkinlikten çok, belirli bir iş ile ilgili yetkinliği ifade etmektedir.  Bu 

anlamı ile Bandura (1989) çalışmasındaki çaba-performans beklentisi yaklaşımı ile 

paralellik göstermektedir. 

Serbesti (Choice) : Yetkinlik davranış ile ilgili ustalığı ifade ederken, otonomi 

bireyin faaliyeti başlatma, sürdürme ve düzeltme ile ilgili konularda insiyatif 

kullanabilmesidir. Örneğin çalışanın işin başlatılması, yöntemi, hızı ve gösterilen 

çaba gibi konularda özgürce karar verebilmesidir (Spreitzer, 1995:1443). 

Etki (Impact) :  İşgörenin işin stratejisi, yöntemi veya operasyonel sonuçları 

üzerinde tesir yetkisine sahip olma derecesidir. Genel bir psikolojik durumu ve 

olaylar arası durumu ifade etmez, sadece o işle ilgili bir psikolojik durumdur 

(Spreitzer ve diğerleri, 1997). 

Bu dört boyut birleştiğinde psikolojik güçlendirme ile ilgili bütüncül bir kavram 

oluşturmaktadır. Öte yandan herhangi bir boyutun eksikliği, hissedilen güçlendirme 

duygusunu tamamen ortadan kaldırmasa da, derecesini azaltmaktadır. Bu nedenle bu 

dört boyut birlikte psikolojik güçlendirmeyi anlayabilmek için gerekli olan "tam ve 

yeterli bilişsel set" olarak nitelendirilmektedir (Hu ve Leung, 2003). 
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Görüldüğü gibi güçlendirme kavramı yönetsel uygulamalar ve bu uygulamaların 

işgörenlerce ne şekilde algılandığı olmak üzere iki ayrı açıdan ele alınmaktadır. 

Ancak olması gereken, kavramın her iki yönünün birlikte ele alınmasıdır. Konu 

sadece yönetsel uygulamalar açısından ele alındığında, güçlendirme için ihtiyaç 

duyulan şartlar oluşturulmaya çalışılmakta; ancak bu şartların işgörenler tarafından 

nasıl algılandığı gözardı edilmektedir. Oysa güçlendirme, aynı zamanda yönetsel 

uygulamaların ne şekilde algılandığı ve işgörenlerin kendilerini nasıl gördükleri 

konularını da kapsamaktadır. Diğer bir ifadeyle güçlendirmenin psikolojik ve kişisel 

boyutları da olduğu için oluşturulan koşullar, işgörenler arasında farklı şekillerde 

algılanabilmektedir. Örneğin işgörenlerden bazıları kendilerini güçlendirilmiş 

hissederlerken, bazıları biraz, bazıları ise güçlendirilmemiş hissedebilmektedirler 

(Bolat, 2003). 

Konuya sadece yönetsel uygulamaların ve hazırlanan şartların nasıl algılandığı 

temelinde yaklaşıldığında ise, yine gerçek anlamda güçlendirmeden söz etmek 

mümkün değildir. Çünkü, işgörenleri güçlendirebilmek için uygun koşullara da 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle işgörenlerin mevcut koşulları nasıl algıladığı, ne 

hissettikleri ve onları neyin güçlendirdiği araştırılırken, aynı zamanda elde edilen bu 

bilgiler ışığında, güçlendirme için gerekli olan koşulların da sağlanması 

gerekmektedir (Bolat, 2003). 

Bu açıklamalardan hareketle güçlendirmeyi; astların işleriyle ilgili tüm kararları 

yöneticiye danışma ihtiyacı duymaksızın alabilmeleri için gereken eğitim ve kendini 

geliştirme imkanlarının sunulması, bağımsız hareket etmeyi teşvik eden örgütsel bir 

ortamın hazırlanması, işin tamamlanması konusunda gereksinim duyacakları yetkinin 

ve sonuçtan doğacak sorumluluğun astlara devredilmesi ve bütün bunların astlarca 

kendilerini güçlendiren uygulamalar olarak algılanması şeklinde tanımlayabiliriz 

(Çol, 2004). 
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2.1.3.  Personel Güçlendirmenin Önemli Unsurları 

 

Güçlendirmenin temeli, daha alt kademelere karar alma ve yetkinin devridir ve 

geleceğe yönelik ortak vizyonu kullanarak tüm personeli işe bağlamakta ve böylece 

de insanlarda gurur, kendine güven ve sorumluluk duygularını geliştirmektedir. 

Güçlendirilen personel; işletmenin hedeflerine ulaşmasında daha proaktif ve yeterli 

davranacaktır (Harvey ve Brown, 2001:240)(Robbins, 2003:479). Personel 

güçlendirme, personelin bir yöneticini onayını almaksızın ve kararlarının 

reddedilmesi söz konusu olmaksızın, karar verme yetkisine sahip olmasını 

öngörmektedir. Doğan (2003:23)’e göre, başarılı olmak için her örgüt kendi 

kültürüne ve ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde personel güçlendirme yapmalıdır. 

Örgüte uygun personel güçlendirme sürecin etkinliği açısından önemlidir. Her 

işletme, personel güçlendirme uygulamalarını kendisine uygun şekilde düzenlemeli 

ve bu düzenlemeleri personel ile paylaşmalıdır.  Conger ve Kanungo (1988) 

yaptıkları çalışma sonucunda, örgüt ortamında personelin kendilerini güçsüz 

hissettikleri faktörleri saptamıştır. Bu faktörler Tablo 3’de görülmektedir. 
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Tablo 3: Personele Güçsüzlük Hissi Veren Faktörler 

Örgütsel Faktörler 

Belirli örgütsel değişimler, transferler 

Riskli girişimler 

Aşırı rekabet baskıları 

Bürokratik ortamlar 

Düşük iletişim ve sınırlı ağ sistemleri 

Aşırı merkeziyetleştirilmi ş şirket kaynakları 

Yönetici Tarzı 

Otoriter (Yüksek Kontrol) 

Olumsuzluk (Hatalar üzerinde odaklaşma) 

Davranış ve sonuçlar üzerinde nedensiz davranışlar 

Ödüllendirme Sistemleri 

Düzensizlik (Keyfi ödüllendirmeler) 

Rekabete dayalı ödüllerin düşüklüğü 

Yenilikçili ğe dayalı ödüllerin düşüklüğü 

İş Tasarımı 

Rol belirsizliği 

Teknik destek ve eğitim eksikliği 

Gerçekçi olmayan hedefler 

Uygun otorite eksikliği 

Düşük iş çeşitlili ği 

İş performansı ile yakın ilişkisi olan karar, etkinlik ve toplantılara düşük katılım 

Uygun/Gerekli kaynakların eksikliği 

Çok fazla kurallar ve yönetmelikler 

Rutin işlerin fazlalığı 

Düşük ilerleme fırsatları 

Anlamsız hedefler/görevler 

Üst yöneticisi ile sınırlı iletişim 

Kaynak: Conger Jay A., Kanungo Rabindra N., “The Empowerment Process: Integrating Theory and 

Practice”, Academy of Management Review, 1988, 13, pp.471-482. 
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Şekil 11’de görüldüğü gibi kişilere güçsüzlük hissi veren faktörler örgütsel faktörler, 

yönetici tarzı, ödüllendirme sistemleri ve iş tasarımı olarak dörde ayrılmaktadır.  

İşletmeler personelin güçsüzlük hissedeceği bu faktörleri ortadan kaldırarak personel 

güçlendirmenin uygulanmasını kolaylaştırabilirler.  

 

Personel güçlendirme ve örgüt felsefesi açısından iki temel konu vardır. Bu 

konulardan ilki, örgüt kaynaklarının koruması, ikincisi ise örgüt kaynaklarının 

bütünleştirilmesidir (Duvall, 1999; 205–206).  

• Örgütsel Kaynakları Koruma: Yönetici davranışları genellikle personelin 

hata yapmasını önlemeye yöneliktir. İnsanlar yanılabilirler ve seçim 

yaptıkları zaman hata da yapabilirler. Bazı örgütler insan davranışlarındaki 

çeşitlili ği ve insanların hata olasılıklarını azaltmak için yönetim sistemleri 

(kurallar ve roller) kullanırlar. Bununla birlikte iş ortamında karar vermede, 

kişisel yeteneklerin kaldırılması, bu örgütlerde kişisel kararların kaçınılmaz 

bir şekilde sınırlanmasına sebep olur. Bunun sebebi, çok yönlü bağımsız 

görevlerin önceden tanımlanması, örgütsel karar noktalarının önceden 

belirlenmesi, kıt ve değerli kaynakların önceden tayin edilmesidir. Örgütsel 

kaynaklar (teknoloji, zaman, insan ve para) bazı keyfi standartlara ya da 

ihtiyaca göre paylaştırılır. Bu geleneksel yönetim tutumu birçok örgütte 

kökleşmiştir. Bu değerli kaynakları korumak için, örgütte sadece ihtiyaç 

duyulanlar paylaştırılır. Yürürlükte olan bu tutum kaynakları korumak içindir. 

Kaynakları koruma, arzu edilen sonuçlara odaklanarak doğru şeyi yapmanın 

geniş resminden ziyade, basit bir şekilde doğru şeyi yapmaya odaklanmıştır. 

Başarısızlığı önlemek için kaynakları koruma konusu en iyi şekilde 

“kazanmak için oynamaktan” ziyade “kaybetmemek için oynamak” olarak 

anlatılabilir. Bu tarz örgütlerde personel sorumluluk alma ve öğrenme 

şansından kaçındığı için güçlendirilmiş bir çevre yaratılamaz. 

 

• Örgütsel Kaynakları Bütünleştirme: İnsanlar örgütlerde başarı fırsatını 

ararlar. Onlar enerji, fikir ve beklentilerini getirir. Örgüte katılmanın bir 

nedeni, kişisel olarak başarılı olmak ve kişisel ihtiyaçları karşılamanın yeni 
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yollarını keşfetmektir. Personelin çoğu, işlerindeki amaç ve hedeflere 

ulaşabildiklerinde, hem kendileri hem de örgüt açısından kabul edilebilir 

olurlar. Kişisellik, işlerinde tatmini ve üreticiliği gerektirir. Örgüt amaçlarını 

başarma ile eş zamanlı olarak kişisel başarıyı da sağlarlar. Bireyler arasında 

karşılıklı etkileşimi geliştirmeyi seçen örgütler başarılı çıktılar yaratmak için 

yönetilirler. Bu etkileşimde, başarı ve başarısızlık bireylerce eşit 

sorumluluklarla üstlenilir.  Bu çerçevede örgütler, ya örgütsel başarıyı 

sağlamak için örgütsel kaynakları bütünleştirecek, ya da örgütsel başarısızlığı 

önlemek için örgütsel kaynakları koruyacaktır (Duvall, 1999; 207). 

 

Honold’a (1997) göre, personel güçlendirmenin temel unsurları şöyle sayılabilir:  

•   Değerlerin paylaşıldığı bir sistem oluşturma, 

•   Katı hiyerarşik yapı yerine akıcı bir yapılanma, 

•   Etkin bir liderlik sistemi ve liderliği kolaylaştırma, 

•   Çift yönlü, açık ve dürüst iletişim, 

•  Performans için ortaklık ilişkilerinin oluşturulması, performans yönetimi 

içinde ödüllendirme sisteminin oluşturulması ve herkesi ödüllendiren bir 

ödeme sistemi, 

•  Güvenilir personelin desteğinin sağlanması ve işinde yeterli, öğrenme ve 

karar vermede esnek kişiler, 

•   Kritik bilgilerin toplanması ve ölçülmesi, 

•   Uygulama gruplarının oluşturulması, 

•   Güç paylaşımı, 

•   İşten çıkarmanın azaltılması, 

•   Örgütsel yapı ve örgüt kültürüne göre yönlendirme, 

•   Değişim ve yeniliklere açık olma. 

  

Görüldüğü gibi personeli güçlendirmeden önce örgütün sahip olması gereken temel 

uygulamalar vardır. Öncelikle bunlar tam olarak sağlanmalı, daha sonra personel 

güçlendirme süreci başlatılmalıdır. 
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2.1.3.1. Personel Açısından Personel Güçlendirme Süreci 

 

Güçlendirme insanlara yaptırılan bir şey değildir. Yöneticiler, personelin 

güçlendirme tavrı içinde hareket etmesini sağlayamaz. Güçlendirme, personelin 

kişisel ve örgütsel başarıyı sağlamak için, örgüt yapısı ve sınırları içerisinde serbest 

bir şekilde hareket etmeyi seçmesi ve genel amaçlar için diğerleriyle ortaklaşa 

çalışarak örgütsel amaç ve hedefleri başarmak için verilen kişisel ve içten gelen bir 

karardır (Duvall, 1999; 207).  

 

Bir personeli güçlendirme sürecinde birbirleriyle bağlantılı olarak kullanılabilecek 

dört temel araç bulunmaktadır. Bunlar; yönlendirme, bilgi, kaynaklar ve destektir. 

Personelden beklenen sonucun elde edilmesi için yönetici amacın ne olduğunu, 

sonuçta neler olması gerektiğini, amaçlara nerden ulaşabileceğini ve personelden 

neler beklediğini açıklamalıdır.  Personel kendinden beklenen işler için eğitilmeli ve 

gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları sağlanmalıdır. Personel gerek duyduğu 

kaynakları kullanabilmeli ve kolayca erişebilmelidir. Son olarak, soru sorma, cevap 

alabilme, onaylanma, geribildirim ve cesaretlendirilme gibi ihtiyaçları yeterli ölçüde 

karşılanmalıdır.  Personel güçlendirme sürecinde personelin rolü büyüktür. Personel 

güçlendirmeyi kabul etmeli ve önemini anlamalıdır. Aşağıda personelin güçlendirme 

derecesi şekil yardımıyla gösterilmektedir. 
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Şekil 9: Personel Güçlendirmenin Derecelendirmesi 

 
Kaynak: Ford, R.C.; Fottler, M.D.; “Empowerment: A Matter of Degree”, Academy of Management 
Executive, Volume 9, 1995:27 
 

 

Personelin sahip olması gerekli beceriler ve personeli güçlendirme dereceleri, Şekil 

12’de görüldüğü gibi personelin karar verme yetkisinin olmadığı bir durumdan, 

personelin karar verme ve stratejileri belirleyebilme aşamasına yani personeli 

güçlendirmeye doğru uzanmaktadır. Şekilde yukarıya doğru eğilimde personelin 

katılımının arttığı, güçlendirmenin geliştiği ve en uç noktada güçlendirmenin en 

yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Personel güçlendirme derecesini belirlerken 

“i şin içeriği” ve “i şin yapısı” belirlenmelidir. İşin içeriği görev ve prosedürleri, işin 

yapısı ise misyon, amaç, hedef, örgüt yapısı, ödül sistemleri ve işin yapılış amaçlarını 

içermektedir. İşin yapısı ve içeriği konusunda güçlendirilen personel örgüt etkinliği 

konusunda her şeyden sorumlu hale gelir ve karar verme yetkisi tamamen 

personeldedir (Ford ve Fotler, 1995; 27–28). 
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Örgütlerde personel güçlendirmenin yapısını etkileyen üç durum personelin sadakati, 

değerleri ve bağlılığıdır.  Personelin özyeterlilik hissini geliştirebilecek her türlü 

yönetim şekli personelin güçlenmesini sağlar. Personel, işi üzerinde kontrol ve 

sahiplenme hissettiğinde personel güçlendirme gerçekleşir. Güçlendirilmiş personel, 

yaptığı işin kendisine ait olduğunu hisseder ve sonuçlarının da kendisine ait 

olduğunu bildiğinden daha fazla sorumluluk üstlenir. İşlerin yapılmasında inisiyatif 

alır ve bunun sonucunda örgüt içerisindeki etkinliği artar.  Personeli güçlendirme 

uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için göz önüne alınacak en önemli 

unsurlardan birisi güçlendirilecek olan personeldir. Örgüt içerisinde personeli 

güçlendirme sürecinde, personel ile ilgili şu hususlara dikkat edilmesi yarar 

sağlayacaktır; (Barutçugil, 2004; 401, Koçel, 2005; 419) 

• Güçlendirilecek personelin kendini iyi tanıması, sürekli kendini geliştirme arzusu 

duyması ve değişime açık olması, güçlendirilebilmesi için gereklidir. 

• Personelin kendine güvenlşi olması da sürecin başarısı için önemlidir. Bu süreçte 

personelden, örgütün performansını direkt olarak etkileyebilecek bazı kararları 

alması istenebilir. Eğer birey olarak personelin kendine öz güveni az ya da 

zayıfsa bu kararları almakta çok zorlanacaktır.  

• Zaman zaman, personel yalnızca işe odaklanıp, diğer gelişim yönlerini, 

noktalarını görmek istemeyebilir. Bu gibi durumlarda, yetkilerin artması, sahip 

oldukları sorumluluğun ve doğal olarak işlerinin artmasına sebep olacağı 

düşünülmektedir. Bu nedenle personeli güçlendirme uygulamasına pek taraftar 

olmayabilirler. Bunun karşıtı olan durumda, personelin sürekli olarak kendini 

geliştirme arzusu içerisinde olup, değişimlere açık olması personeli güçlendirme 

uygulamasını olumlu yönde etkileyecektir. 

• Sürecin başlamasından önce, güçlendirilecek olan personel hakkında bilgiler 

toplanılmalıdır. Bu bilgiler arasında, hangi personelin güçlendirileceği, onların 

bilgi düzeyleri, yetenekleri, kariyer hedefleri, güçlü ya da varsa zayıf yönleri 

belirlenmelidir. Bu bakımdan, gerek örgütün personelini gerekse personelin 

kendini detaylı bir biçimde tanıyor olması personeli güçlendirme uygulamalarına 

olumlu bir etki yapacaktır. 
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• Yönetici unsuru da göz önüne alınmalıdır. Pek çok örgüt personeli güçlendirme 

uygulamalarına uyum sağlayamamaktadır. Çünkü bu örgütlerde yöneticiler, sahip 

oldukları yetkileri astlarıyla paylaşmayı kendileri için bir tehdit olarak 

görmektedirler ve eğer astları işleri kendilerinden daha iyi yaparlarsa işlerini 

kaybedecekleri korkusunu taşımaktadırlar. 

 

2.1.3.2. Yöneticiler Açısından Personel Güçlendirme Süreci 

 

Örgütün personel güçlendirme sürecinde, yöneticiler tüm fırsatlara dikkat etmelidir. 

Eğer yöneticiler gerçekten personel güçlendirmeyi destekliyorsa, takım üyelerini ve 

takımın bölüm yöneticilerini göz ardı etmezler. En iyi yöneticiler, yardım ve 

desteğin, emir vermek ve yönetmekten daha iyi olduğunu bilenlerdir (Schermerhorn, 

1999: 11). Yöneticilerin bu sürece katılması ve anlaması yeterli değildir. Yönetici 

sürekli eğitim ve örgütteki iletişim kanalları aracılığıyla katılımı sağlamalıdır. Güçlü 

liderlik özellikleri olan yöneticiler personel güçlendirmeden kaçınmazlar, fakat 

liderlik vasfına sahip olmayan yöneticiler, insanların yönetilmek değil, yardım etmek 

istediklerinin farkında değildirler. En yaygın yönetici hastalıklarından biri olan 

yöneticilerin örgütte kendilerini vazgeçilmez olarak görmeleri, personeli 

güçlendirme önündeki en önemli engellerden biridir (Genç, 2005: 225). 

 

Personel güçlendirme planlarının uygulanmasında, yöneticinin personel güçlendirme 

kavramına bağlılığı ve alt kademedeki personele karar verme yetkisini gerçekten 

devretmeye hazır olması gereklidir. Eğer personel aynı durumda yöneticinin 

verebileceği kararla uyuşmayan bir karar verdiğinde azarlanırsa kendini 

güçlendirilmiş hissetmeyecektir (Govd, 1996: 61). 

 

Güçlendirmede yöneticinin rolü, personelin işini yapmasını kolaylaştırmaktır. 

Yönetici, istenilen sonuçlara ulaşmak için personelin kendini hareketlerinde özgür 

hissedeceği ve verdiği kararın sonuçlarının sorumluluklarını kişisel olarak 

üstleneceği, diğerleriyle işbirliği yapmayı seçebileceği bir ortam yaratmalıdır 
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(Duvall, 1999: 208). Yöneticilere personel güçlendirmenin işletmede uygulanması 

esnasında aşağıdaki prensiplere uyulması önerilmektedir (Harley, 1995: 5-12): 

• Personelin saygınlığının korunması 

• Örgütsel yetkinin, personelin güç ve potansiyelini açığa çıkarmak için 

kullanılması 

• Karar verirken personel ile ortak hareket edilmesi 

• Vizyon, misyon ve amaçların personele net olarak açıklanması 

• Müşteriye hizmet için personelin istekli olmasının sağlanması 

• Değerlerin ve ilkelerin net olarak tanımlanması 

• Personele gerekli geri bildirimlerin sağlanması 

 

Yöneticilerin örgütsel değerlere bakış açısı da değişmelidir. Yönetici artık dediğini 

yaptıran bir diktatör değil, bir koç, yetiştirici ve yol göstericidir, işletmedeki kontrolü 

sınırsız değildir. Personelini çeşitli vesilelerle övmeli ve takdir etmelidir. Bunun 

dışında örgütsel değerler, yani kişilerin inançları da bu yönde değişiklik 

gösterecektir. Bu kavramla beraber, sadece müşterinin değil, personelinde işinden ve 

ortamından memnun edilmesi söz konusu olacaktır. Zamanla, lider tarafından 

oluşturulan ve geliştirilen değerler, giderek örgüt üyeleri tarafından paylaşılarak 

örgütün kültürü haline de gelecektir (Doğan, 2006: 171). Eğer yöneticiler, yetkiyi, 

sorumluluğu, güveni ve gerekli kaynakları (bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanmak için 

eğitim vb.) bağımsız kararlar verebilmeleri için personeline veriyorsa, o zaman 

personellerini güçlendirdiklerini söyleyebilirler. 

 

Güçlendirme, geleneksel yöneticiler tarafından genellikle yanlış anlaşılan hatta 

korkulan bir konudur. Yöneticiler yetki ve gücü paylaştıklarında, kontrolü ve saygıyı 

kaybedeceklerinden korkarlar (Duvall, 1999: 209). Personel güçlendirmede yönetim, 

engellerin kaldırılmasından ve destekleyici bir iklim yaratılmasından sorumludur 

(Harvey ve Brown, 2001: 240).  
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2.1.4.  Güçlendirme Sürecinin Aşamaları 

 

Yukarıda ifade edildiği özellikleri ile, personel güçlendirme belli bir süreci kapsayan 

bir faaliyettir.  Bir işletmede personelin güçlendirilmesi birbirini izleyen adımlardaki 

faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkmaktadır.  Bu süreci en kapsamlı biçimde 

tanımlayan Conger ve Kanungo (1988) çalışmasıdır. 

 

Çalışmaya göre, güçlendirmenin ilk adımı, organizasyonel faktörlerdir.  Bu faktörler, 

organizasyon yapısı, koçluk biçimi, ödüllendirme sistemi ve işin yapısal 

özellikleridir.  İkinci adım, birinci adıma bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.  Bu 

adımda, kullanılan yönetim teknikleri öne çıkmaktadır.  Bunlar, katılımlı yönetim, 

hedef belirleme, geri besleme sistemleri, iş zenginleştirme gibi tekniklerdir.   Üçüncü 

aşama, dört temel kaynak yoluyla, özyeterlilik bilgisinin çalışanlara aktarılmasıdır.  

Bu aşamanın bir diğer parçası ise, güçlendirmeyi engelleyen bariyerlerin ortadan 

kaldırılmasıdır.  Dördüncü aşama, üçüncü aşamanın bir sonucu olarak, çalışanda, 

çaba-performans beklentisinin veya inancının artmasıdır.  Beşinci aşama ise, iş 

amaçlarına yönelik kalıcı insiyatif ve motivasyonun oluştuğu aşamadır. 

 

 

 

 

 



 

 

ve 
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İşin Doğası 
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Şekil 10: Güçlendirme Sürecinin Beş Aşaması 
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AŞAMA 3 
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kullanarak çalışanlara 
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AŞAMA 4 
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etkilere olan 

sonuçlar 

Kaynak: Conger ve Kanungo, The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice, Academy of Management 

Review, 1988, 13(3) 
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2.1.5.   Personel Güçlendirme ve Karar Hızı  

 

Bölümün başında, güçlendirme konusunu öne çıkaran dış çevre gelişmeleri, farklı 

kaynaklardan alıntılarla incelenmişti.  Burada ortaya çıkan temel konu; hızlı değişen 

dış çevre koşulları ve rekabet ortamında, karar hızının önemi, ve bu hızın, yani 

çevrenin taleplerine hızlı dönüşün sağlanabilmesi için, personel güçlendirmenin 

önemli olduğu idi.  İşletmeler, son yıllarda, geçmişte hiç yapmadıkları düzeyde, 

müşterinin ihtiyaç ve taleplerine ağırlık vermiş ve bu taleplere en etkin ve hızlı 

biçimde yanıt vermenin yollarını aramıştır (Go, Monachello ve Baum, 1996).  İşte bu 

noktada, müşterinin ihtiyaç ve taleplerinin hızlı ve kaliteli karşılanması sürecinin 

örgütsel değil, aslında bireysel bir yanıt olduğu, bir başka ifade ile, kişilerin, 

yanıt/çözüm üretmede örgütlerden daha önemli olduğu tespiti yapılmıştır (Riley, 

1996). 

 

Yani müşteri ile temas eden işletme personelinin güçlendirilmiş olması, hızlı karar 

alıp uygulamak ve bu sayede müşteri memnuniyeti yaratmak için çok önemlidir. 

Özellikle tez çalışmasının ilk bölümünde detaylı olarak incelenen coğrafi temelli 

bölümlendirilmiş organizasyon yapılarında, şube personeli direk olarak müşteri ile 

iletişim içerisinde olduğundan, bu personelin güçlendirilmiş olması ile karar hızı 

arasında önemli bir ilişki mevcuttur.   Buna bağlı olarak, sonraki kısımda karar 

verme ve karar hızı konusu ele alınıp incelenecektir.   Bölümün sonunda ise, personel 

güçlendirme ve karar hızı kavramlarının ilişkisi detaylı olarak tekrar ele alınacaktır. 

 
 
2.2.  Karar Verme ve Karar Hızı 

 

Bundan önceki bölümlerde, organizasyon yapısı, coğrafi temelli bölümlendirilmiş 

organizasyonlar, bu organizasyonlardaki yapısal unsurlar, bu unsurların personel 

güçlendirme ile ilişkisi, personel güçlendirme ve güçlendirmenin karar hızı ile ilişkisi 

incelenmişti.  Bu bölümde,  karar verme, karar süreci ve karar hızı kavramları ele 

alınacak, karar hızının işletme performansı için önemi ve hangi koşullar altında 
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artabileceği incelenecektir.  Son kısımda ise, bu koşuuların yapısal unsurlar ve 

güçlendirme ile ilişkisinden bahsedilecektir. 

 

2.2.1. Karar Verme Kavramı ve İşletmeler İçin Önemi 

 

Karar verme, mevcut tüm alternatifler arasından, amaç veya amaçlara en uygun, 

mümkün bir veya birkaçını seçme sürecidir.  İnsan yaşamına başlamasıyla birlikte 

ortaya çıkan bu olgu, bütün ömrü boyunca çok çeşitli şekillerde ve ortamlarda devam 

eder.  Aynı şekilde aileler, şirketler, endüstri, hükümet ve benzeri kurumlar çeşitli 

ortamlarda zincirleme karar verme olgusunu daima yaşarlar.  Karar verme olgusunu 

sağlayan faktörler aşağıdaki şekilde özetlenebilir; 

 

- Karar verici / vericiler 

- Karar ortamı (kısıtlar) 

- Amaçlar (kriterler, hedefler) 

- Alternatifler 

- Kaynaklar 

 

Bilimsel bir karar verme sürecinde, buna yöntem (veya yöntemler) eklenebilir.  

Ayrıca karar alma sürecinde geleceği göz önünde bulundurma ve geçmiş 

tecrübelerden yararlanma gibi olgular da var olduğundan; karar kavramına zaman 

faktörü de eklenmekte ve dinamik bir yapı ortaya çıkmaktadır (Evren ve Ülengin, 

1992: 1).  

 

İşletme kavramı ile ilişkili olarak bakıldığında da; karar verme yine bir seçimi ifade 

eder. Kişinin bir konu üzerinde düşünüp, eldeki seçenekler arasında kendi 

görüşlerine göre en doğru veya en uygun olanını seçmesi karar vermenin özünü 

oluşturur. Yöneticinin bir konuda yaptığı seçim, bir karardır ve onun “sonuçla” ilgili 

tercihini belirtmektedir (Koçel, 2003:76). Yapılan seçim ve bunun uygulanması, 

işletmenin başarılı olup olmadığını belirleyecektir. 
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Erol Eren’e göre karar verme (2001), çeşitli amaçlar, bunlara ulaştıracak yollar, 

araçlar ve imkânlar arasından seçim ve tercih yapmakla ilgili zihinsel, bedensel ve 

duygusal süreçlerin toplamıdır.  Yöneticiler mümkün olduğunca, işlerini yürüttükleri 

kuruluşların amaçları ve bunlara ulaştıracak yol, yöntem, araç ve imkânlarının neler 

olduğunu bilmeli ve birer alternatifler dizisi ortaya koyarak sağlıklı bir seçim 

yapmalıdırlar. 

 

Karar verme işi bir süreçtir; yani arzu edilen sonuçlara ulaşabilmek için belirli 

başlangıç noktasından hareket edilen, bunu izleyen değişik faaliyetler ve düşünceler 

sonunda bir seçimin yapıldığı bir işler topluluğudur. Bu süreç, birbiri ardına gelen, 

optimal sonuca odaklı ve mantık kurallarına uygun bir faaliyetler topluluğundan 

oluşur (Ülgen ve Mirze, 2004:357). 

 

Karar verme, tüm organizasyon tiplerinde ve tüm yönetim kademelerinde 

yöneticilerin en önemli faaliyetidir. Neredeyse yöneticilerin işini tanımlar ve 

yöneticiliği, toplumdaki diğer mesleklerden farklı kılar. Gerçekte, yönetimin karar 

verme işi olduğu ya da karar verme işini yönetmek olduğu söylenebilir (Mosley, 

Pietri ve Megginson, 1996:178). Yönetici, verdiği kararlarla işletmenin hangi işleri, 

ne şekilde yapacağını belirler; bu nedenle yöneticinin etkin karar alamadığı 

noktalarda işletme süreçleri durma eğiliminde olmaktadır (Koçel, 2003:77). 

 

1973’te Mintzberg üst düzey yönetsel faaliyetleri on farklı rolde incelemiş ve bunları 

da üç ana başlık altında toplamıştır (Mintzberg, 1973): 

- Kişilerarası Roller 

o Görsel Yönetici: İşletmeyi sosyal ve yasal ortamlarda, formalite 

gereği temsil eden kimse 

o Bağlantı Kurucu: Bilgi sağlama potansiyeli olan iç ve dış 

kaynaklardan oluşan bir kişisel network geliştiren ve sürdüren kimse 

o Lider: Çalışanları doğru şekilde görevlendirme, eğitme ve teşvik etme 

faaliyetlerinden sorumlu kimse 

- Bilgiye Dayalı Roller: 
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o Gözlemci: Organizasyon ve çevrenin anlaşılabilmesi için gerekli 

kapsamlı bilgiyi toplayan ve düzenleyen kimse. İşletmenin iç ve dış 

bilgi kaynakları için anahtar bir merkez rolü üstlenir. 

o Dağıtıcı: Diğer kaynaklardan alınan bilgileri organizasyonun 

üyelerine dağıtan kimse 

o Sözcü: İşletmenin planlarını, stratejilerini, faaliyetlerini ve diğer ilgili 

bilgileri dış kaynaklara aktarmaktan sorumlu kimse 

- Karara Dayalı Roller: 

o Girişimci: İşletmenin iç ve dış çevresini fırsatlar bulmak için 

inceleyen ve gerektiğinde gerekli hamle ve değişiklikleri başlatan 

veya tasarlayan kimse 

o Sorun Çözücü: İşletmenin tehdit altında veya zor durumda olduğu 

zamanlarda düzeltici faaliyetler yürüten kimse 

o Kaynak Dağıtıcı: Örgütün para, donanım, personel gibi kaynaklarını 

doğru şekilde organize eden kimse 

o Pazarlıkçı: Diğer işletmeler ve bireylerle gerçekleşen büyük 

pazarlıklarda işletmeyi temsil eden kimse 

Mintzberg’e göre bir işletmenin başarısında en kritik paya sahip olan roller karara 

dayalı rollerdir. Bu da, karar verme kavramının işletmeler için ne denli önemli 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

Karar verme, belirli görevleri olan, gelişme ve ilerleme fikirlerine sahip, çeşitli 

sorunlara muhtemel çözümler arayan, değişim için adımlar atan ve iş sorumluluğuna 

sahip yöneticiler için önemlidir. Karar verme, yönetim işinin önemli bir parçasıdır. 

Bu yüzden, iyi karar vermenin en önemli özelliği yöneticilerin proaktif olmasıdır 

(Gilmore, 1998:106-120). Yöneticilerden, zamanında ve doğru kararlar almaları 

beklenmektedir. Ancak, işletmeler ya da yöneticiler, karar verdikten sonra bu kararın 

doğru olmaması ve zamanında alınmaması gibi sebeplerle sorun yaşayabilmektedir. 

Bu, özellikle hızla değişen çevre şartlarında faaliyet gösteren işletmeler ve bu 

işletmelerin yöneticileri için söz konusudur. (Kaval ve Voyten, 2006: 16). 
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Yöneticilerin işletmelerde başka işler de yaptığı şüphesizdir ancak yönetim 

performansı, yönetimsel seçimlerin etkinliği ile ölçülmektedir. Eğer organizasyonun 

üst kademelerinde alınan kararlar etkin değilse, alt kademelerde alınan kararlar da 

benzer sonuçlar gösterecektir. Benzer şekilde, eğer üst yönetimin stratejik seçimleri 

başarılı ise bu organizasyonun diğer bölümlerindeki seçimleri olumlu yönde 

etkileyecektir (Harrison, 1996:46-53). Kararın kalitesi ve zamanlaması, iyi sonuç 

alabilmenin en önemli belirleyicisidir (McGregor, 2002:344). 

   

Karar verme sürecinin karmaşık yapısı, araştırmacıları bu konuda araştırmalar 

yapmaya yöneltmiştir. İlk olarak araştırmacılar karmaşık karar verme sürecinin 

bireysel unsurlarını anlamaya çalışmışlardır. Diğer taraftan araştırmalar, karmaşık 

karar verme süreci içinde organizasyon yapısı ve iş yükünün etkisini araştırmışlardır 

(Ulaga ve Sharma, 2001:472–440). 

 

Farklı çalışmalarda vurgulandığı gibi, karar verme, insan hayatının önemli bir 

faaliyeti olmanın yanı sıra, işletmeler ve yöneticiler için en önemli süreçlerden 

biridir.  Bu sürecin etkinliği, işletmenin başarısında belirleyici olmaktadır.  Bundan 

sonraki bölümlerde, karar verme faaliyetine ilişkin; karar verme konusunun tarihçesi, 

karar tipleri, karar sürecinin adımları gibi konular ele alınacaktır. 

 

2.2.2.   “Karar Verme”nin Kısa Tarihi 

 

Son yüzyılın ortalarında, “Yöneticilerin Fonksiyonları” kitabının yazarı Chester 

Barnard, “karar verme” kavramını kamu yönetiminden iş dünyasına taşımıştır. Bu 

taşımadan sonra, “kaynak dağılımı” veya “politika oluşturma” gibi dar kavramların 

yerini, geniş ve çok amaçlı olan “karar verme” kavramı almıştır. Oregon 

Üniversitesi’nden Prof. William Starbuck’a göre bu süreç, yöneticilerin aslında hangi 

fonksiyonları yürüttüklerine dair görüşlerini de şekillendirmiştir. Politika oluşturma 

sonsuz bir işlem olduğu ve her zaman dağıtılacak kaynak bulunduğu için umutsuz 

süreçler yürütmek zorunda kalan yöneticiler, karar verme ile düşünme süreçlerinin 

sonuna gelmekte ve harekete geçmektedirler (Buchanan ve O’Connell, 2006:33). 
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Chester Barnard da, James March, Herbert Simon ve Henry Mintzberg gibi 

teorisyenlerin yanı sıra, yönetsel karar verme çalışmalarının temelini atmıştır. 

Kararları kimin, nasıl verdiğine dair sorular, dünyadaki hükümet, adalet ve sosyal 

sistemleri şekillendiren sorular olmuştur. Albert Camus’nun hatırlattığı gibi “hayat, 

tüm seçimlerimizin bir toplamı” ise, tarih de insanoğlunun bu alanlardaki seçimleri 

sonucunda oluşmaktadır.  

 

“Karar verme”, matematik, sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve politika bilimi gibi pek 

çok entelektüel disiplinin bileşiminden oluşmaktadır. Filozoflar aldığımız kararların 

kendimiz ve değerlerimiz hakkında fikir verdiğini savunurken, tarihçiler liderlerin 

kritik anlarda verdikleri kararları inceden inceye araştırıyorlar. Risk ve örgütsel 

davranış araştırmaları ise, yöneticilerin daha iyi sonuçlar almalarını sağlamak gibi 

daha pratik bir amaca hizmet ediyorlar. Bunların ötesinde, yönetim riskinin gittikçe 

karmaşıklaşması ve artması, insan davranışlarının güçlükle anlaşılabilmesi, 

geliştirilen destek teknolojiler ve kopyalanan kavramlar, pek çok alanda “karar 

verme” kavramının gelişimine neden olmuştur. 

 

Risk, her kararın kaçınılmaz bir parçasıdır. İnsanların her gün aldıkları kararların 

çoğunda risk çok küçüktür; fakat kurumsal ölçekte sonuçlar çok büyük boyutlarda 

olabilir. Riskin az olduğu, nadiren rastlanan kazan-kazan ilişkilerinde bile, 

seçilmeyen alternatiflerin fırsat maliyetleri birer kayıptır. İyi seçimler yapmak için 

şirketlerin, durumla ilgili riskleri hesaplayabilmesi ve yönetmesi gereklidir. 

Günümüzde pek çok teknolojik araç risk yönetiminde yer almaktadır, ancak 

insanların sayılarla arasının iyi olmadığı 17. yüzyıl öncesindeki süreçte kullanılan 

araçlar, umut, inanç ve tahminlerden ibaretti.  

 

Rönesans boyunca, Girolamo Cardano gibi bilim adamları ve matematikçiler olasılık 

kavramını, şans oyunları üzerinde incelediler. 150 yıl sonra Blaise Pascal ve Pierre 

de Fermat, basit bir oyundaki tüm olası sonuçların oluşması ihtimalini hesaplayan bir 

yöntem geliştirdiler. Pascal ve Fermat’tan ancak bir yüzyıl sonra Daniel Bernoulli, 

risk yönetimi kavramının temellerini oluşturmak üzere tesadüfi olaylar üzerinde 

çalışmaya başlamıştır. Bernoulli’nin amacı, finansal koşullar içinde riskli kabul 
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edilebilecek durumlarda, herkesin kendi kazanç hesaplamalarını yapmasını 

sağlayacak bir yöntem bulmaktı. 19. yüzyılda farklı sahalardan pek çok bilim adamı 

daha risk üzerinde düşünmeye başlamıştır; örneğin Carl Freidrich Gauss, normal 

dağılımdaki çan eğrisi modelini, jeodezik ve astronomik araştırmalarıyla 

bağlantılandırmaya çalıştı. Ancak I. Dünya Savaşı sonrasına kadar risk kavramı, 

ekonomik analizlerde kullanılmamıştı (Buchanan ve O’Connell, 2006:35). 

 

Bugünün teknolojilerinin ilk filizlerinin görüldüğü Xerox Parkı, 1970lerde bilgi 

sistemleri profesyonellerinin övgülerine maruz kalmıştı; fakat bundan yirmi yıl kadar 

önce, Pittsburgh’daki Carnegie Institute of Technology (CIT) araştırmacıları 

“bilgisayar destekli karar verme”nin kavramsal temellerini oluşturmuşlardı. Bu 

dönemde CIT akademisyenleri insan beyninin çalışma prensipleri ile ilgileniyorken, 

başka bilim adamları karar vermenin geliştirilmesi için çalışmalar yapıyorlardı. Bu 

iki grubun birleşmesi, Marvin Minsky ve Jonh McCarthy’nin de katılımıyla insanın 

kavrama yeteneğine sahip bir bilgisayar modeli geliştirildi ve bu model yapay 

zekanın embriyosu kabul edildi. Yapay zeka, hem beynin nasıl karar verdiğinin 

anlaşılmasına, hem de gerçek organizasyonlardaki gerçek karar verme süreçlerinin 

değerlendirilmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştı. 1970lerden itibaren büyük 

şirketlerde görülmeye başlayan “karar destek sistemleri”, ikincil hedefe hizmet etti 

ve yöneticilerin ihtiyaçlarına odaklanarak “yönetim bilişim sistemleri” oluşturmaya 

başladı. 1990lardan itibaren, teknoloji destekli karar verme, kendine yeni bir müşteri 

buldu: Tüketiciler. Üreticilerin, üzerinden satış güçlerini artırmayı planladıkları 

Internet, tüketicilere alternatifler arasından seçme gücü verdi ve üreticileri çok 

rekabetçi bir ortamda ve zor durumda bıraktı. Şubat 2005’te BizRate raporlarına 

göre, çevrimiçi tüketicilerin %59’u değerlendirmek ve fiyat karşılaştırması yapmak 

üzere rakip siteleri ziyaret ediyor; bu da “seçme” ve “karar verme” sürecine daha 

kolay ama daha kaliteli şekilde emek verdiklerinin bir göstergesi kabul ediliyor 

(Buchanan ve O’Connell, 2006:38).  

 

Bir seçme süreci olarak “karar verme” tarihinin farklı bilimlerden etkilendiği ve uzun 

zamana yayıldığı söylenebilir. Bu sürecin ancak bir bölümü, karar verme kavramının 
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işletmeler için anlamı ve önemine temas etmektedir. Bu tez kapsamında ele alınan 

bölüm bu olacaktır.  

 

2.2.3.   Karar Verme Süreci 

 

Kararlar, bir organizasyonun yönetilmesinden sorumlu yöneticiler tarafından 

alınmaktadır. Küreselleşme ve organizasyonların büyümesi, karar vericilerin 

ilgilenmek zorunda olduğu karmaşıklık ve belirsizlik seviyesini arttırmıştır. Bu 

durum, organizasyonlarda karar verme işini daha karmaşık hale getirmiştir  

(Friedman, 2000). McKenna ve Smith (2005:821–836), karar verme sürecinin 

karmaşık ve sürekli değişen niteliğini, teknoloji, iletişim, politik ve diğer faktörler 

yüzünden çevrenin değişmesine ve bu çevredeki katılımcıların davranışlarına 

bağlamıştır. 

Yöneticiler günlük işlerinin bir parçası olarak birçok karar verirler. Yöneticilerden, 

firmanın stratejileri, yapısı, kalite geliştirme sistemleri, performans yönetim 

sistemleri, iş akışı ve benzeri birçok konuyu içeren kararları vermesi beklenmektedir. 

Burada önemli olan kararların firmanın performansı ve başarısı için önemli sonuçlara 

sebep olmasıdır. Doğru karar vermede başarısız olma, organizasyonun yanı sıra, 

kararı veren kişi ya da kişiler için olumsuz sonuçlar meydana getirecektir. Bu 

nedenle, karar verme kavramı ve karar verme süreci hem akademik hem de 

uygulamacı yöneticiler için önemli bir konudur (Ireland ve Miller, 2004: 8). 

Örgütlerde yerine getirilmesi gereken en önemli işlevlerden biri olan karar verme, 

muhtemel alternatifler arasında seçim yapmaktır. Bu fonksiyon ise, birbiriyle ilişkisi 

olan alt unsurlarda yapılan işlerle gerçekleştirilir. Bunlar sırasıyla; amaç tespiti, bu 

amaçlara ulaşmada muhtemel sorunların tanımlanması, gerekli bilgi ve verilerin 

toplanması, değerlendirilmesi, alternatif yolların çıkarılması, bu yolların muhtemel 

sonuçlarının tahmin edilmesi ve bunlardan amaca en uygun olanın seçilmesidir. 

Karar alma birbiriyle ilişkili olan bu alt unsurlarla birlikte bir sistem olarak 

düşünülebilir (Iraz, 2004). 
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Organizasyonlarda karar verme süreci adım adım belirlenmiştir. Geleneksel modeller 

karar verme sürecini şu adımlarla sıralamaktadır (Nutt, 2005:851–876):  

- Problemin tanımlanması, 

- Alternatif çözüm yollarının bulunması,  

- Değerlendirme ve seçim, 

- Uygulama.  

Yukarıda adımları sıralanan geleneksel model, Mintzberg ve Westley(2001:89)’in 

çalışmalarında “düşünerek karar verme” olarak adlandırılmıştır ve rasyonel olarak da 

değerlendirilebilir. Bu süreç bilimsel çalışmalarda gerçeklerin ortaya çıkarılmasında, 

planlama ve programlama hallerinde, konunun açık ve güvenilir bilgi kaynaklarına 

dayalı olduğu, disipline edilebilir durumlarda kullanıldığında başarılı olan sözel bir 

süreç olarak görünmektedir. 

 

Diğer taraftan gerçek dünyada karar verme, rasyonel sürecin dışındaki şekillerde de 

gerçekleşebiliyor. Bunlardan biri, içgörü ile yani “sezerek karar verme” olarak 

tanımlanmıştır (Mintzberg ve Westley, 2001:90). Burada sezgiler, en az düşünceler 

kadar önem kazanmaktadır. Bir karar verici için sezgilerini dinlemek, diğerlerinin 

göremediğini görmek için cesaret göstermeyi gerektirir. 1920lerde, G. Wallas 

tarafından geliştirilen teoriye göre, yaratıcı keşif süreci dört aşamadan 

oluşmaktadır(Mintzberg ve Westley, 2001:90):  

- Hazırlık, 

- Tasarlama (kuluçkaya yatma), 

- Aydınlanma, 

- Doğrulama. 

Sezgisel karar verme, genellikle sanatta, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılmasında ve 

imaja dayalı görsel unsurlar üzerinde çalışıldığında başarılı olmaktadır. 

 

Karar verme sürecini etkileyen üçüncü faktör ise deneyselliktir. Bir düşünce süreci 

geliştirilemiyor ve sezgiler yol göstermiyorsa, pragmatistlerin inancına göre, 

harekete geçmek, doğru düşünsel süreci de beraberinde getirmektedir. Aksi takdirde, 

düşünmek veya sezmek için gereğinden fazla zaman kaybedilebilir ve karar anı 

kaçırılabilir. Mintzberg ve Westley(2001:91)‘in çalışmasında bu yaklaşıma, “yaparak 



 

 96 

karar verme” denmektedir. Örgütsel davranış profesörü Karl Weick’e göre, yaparak 

karar verme süreci şöyle adımlanabilir: 

- Alternatifleri canlandırma, sahneye koyma, 

- Geçerli olanları seçme, 

- Başarılı olanları tekrarlama. 

Deneysel karar vermenin kendini gösterdiği alanlar, el sanatları gibi içsel olarak 

hissedilen ve cesaretle denemeyi gerektiren alanlardır. 

 

Karar vermenin nasıl gerçekleştiğini anlamak için, karar verme işinin rasyonel bir 

süreç olduğunu kabul etmek ve çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde buna 

odaklanmak faydalı olacaktır. Rasyonel kavramı mantıklı ve tutarlı sonuçlar elde 

etme çabası olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, rasyonel karar verme, bir amacı 

gerçekleştirmek ve istenen yararı elde edebilmek için alternatiflerin tanımlanmasında 

mantıklı ve tutarlı bir sürecin izlenmesini ifade etmektedir (Wright ve Noe, 

1996:529). 

 

Karar verme süreci sosyal bir süreçtir. Çoğu problem açık bir şekilde ortaya 

konmamıştır, problem ile ilgili söylemler gerçekleşmekte ve farklı görüşler ortaya 

konmaktadır. İlk olarak amaçlar ve öncelikler belirlendiğinde, bu amaçları 

gerçekleştirmek için alternatifler üzerinde durulabilir. Problemlerin belirlenmesinde, 

amaçların oluşturulmasında ve alternatiflerin seçilmesinde iç ve dış etkenler rol 

oynayabilir (Daft, 2001: 430). Genel görüş, karar vermenin zor bir görev olduğudur.  

Karar, sadece bir sonuca ulaşmak için verilmez, aynı zamanda dinamik bir dünyada 

sorumlulukların yerine getirilmesi için de karar verme zorunluluğu bulunmaktadır 

(Hoyland ve Ranberg, 2005:40)(Wallace, 2005:85). 

 

McGregor (2002:344), karar verme sürecini karmaşık bir süreç olarak tanımlamıştır. 

Bu karmaşık sürecin, doğru yollarla ve doğru zamanda gerçekleşmesi istenir. Karar 

verme, insanlar arasındaki ilişkinin kalitesi ve konuları anlama düzeyi vb. gibi birçok 

faktörün bir araya gelmesi ile oluşur.  
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Harrison (1996:46–53) ise, karar verme sürecinde yönetimin amaçlarının göz önüne 

alınması gerektiğini ifade etmiştir. Harrison’a göre karar verme sürecinin aşamaları 

aşağıdaki biçimde işlemektedir. 

 

Şekil 11: Karar Verme Sürecinin Aşamaları 

 

 

 Amaçları 

                                              gözden geçirme 

 

 Amaçların güncellenmesi                  Araştırmanın  

 ya da yenilenmesi                       yenilenmesi 

 

 

 Gerekli ise 

  doğru adımın 

 atılması 

 

              Kaynak: Harrison, E. Frank, “ A Process Perspective On Strategic Decision Making”,   

                            Management Decision, 34, 1, 1996, p.46–53. 

 

Bir karar verme sürecinin ortaya çıkması için, öncelikle yönetim amaçlarının 

oluşturulması ve bu amaçlar doğrultusunda alternatiflerin araştırılması 

gerekmektedir. Araştırılan alternatifler çeşitli kıstaslarla karşılaştırılmakta ve 

sonuçlar değerlendirilmektedir. Seçilen alternatif daha sonra yapı, sistem ve süreçler 

kullanılarak uygulanmakta, sürecin en sonunda ise amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı 

kontrol edilmektedir. Şekil 1’ de görülen karar verme süreci, başarılı sonuçlara 

ulaşmak için organizasyonel bir çatı sağlamaktadır. 

 

Önceki bölümlerde belirtildiği gibi, karar verme süreci, karar vericilerin ihtiyaçlarını 

en iyi karşılayacak seçimi yapabilmeleri için, belli aşamalardan oluşur. Bu aşamalar 

aşağıda ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. 

 

 

 

Amaçların 
oluşturulması 

Alternatifleri 
araştırma 

Alternatifleri 
karşılaştırma ve 
değerlendirme 
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2.2.3.1. Problemin / Sorunun Tanımlanması 

 

Karar verme sürecinin ilk aşaması problemin ya da çözülmesi gereken sorunun var 

olduğunun kabul edilmesi ve tanımlanmasıdır. Bu aşamada, sorunun nasıl ortaya 

çıktığı ya da problemin neden oluştuğu belirlenmeye çalışılır. Bu tespit çalışmasının 

başarısı, yöneticiye akan bilginin niteliği ve doğruluğuna bağlıdır. Sorunun ya da 

problemin doğru şekilde belirlenmesi önemlidir, çünkü bundan sonraki adımlar ilk 

aşamaya bağlı olarak doğru bir şekilde ilerleyecektir (Devlin ve Magill, 2006: 493–

506). Önemli noktalardan biri, sorun ile sorunun varlığına işaret eden belirtilerin 

karıştırılmamasıdır (Koçel, 2003:87). Problemin yanlış tanımlanması, takip eden 

bütün adımların faydasız olmasına neden olabilecektir. Sorun veya problemlerin 

doğru şekilde tanımlanabilmesi ve sistematik olarak önceliklendirilmesi için bazı 

modeller kullanılmaktadır. Bunlar, Pareto Analizi, Balık Kılçığı Tekniği, Sebep-

Sonuç Analizi ve Akış Diyagramları olarak sıralanabilir (Koçel, 2003:93). 

 

2.2.3.2. Seçeneklerin Belirlenmesi 

 

Karar verme sürecinde geleneksel olarak, firmaların ekonomik fayda sağlayacak 

modelleri kullanarak firmanın uzun dönem amaçlarını gerçekleştirecek en iyi kararı 

verdikleri farz edilir. Deneysel araştırmalarda ise, en iyi alternatifin olmadığı 

durumlarda karar sürecinde belirsiz bir alan olduğu ifade edilmektedir (Mantel ve 

Diğerleri, 2006:822-838), bu da karar verme sürecinde seçeneklerin belirlenmesinin 

önemini ortaya koymaktadır. 

 

Karar vermenin bu safhası karar vericinin yaratıcılığı ve farklı bakış açılarını 

destekleyeceği alanı yaratmaktadır. Farklı görüşlerin beyin fırtınası gibi özel 

tekniklerle bir araya getirilmesi sonucunda alternatifler çoğaltılmaktadır.  

 

Özellikle bazı sektörlerde karar verme sürecinde seçeneklerin belirlenmesi 

aşamasında bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir. Bu hususlar; karar verilmesi 

gereken konunun ya da problemin varlığı, yeterli ve ek bilgilerin toplanması 
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gerektiği ve ciddi bir şekilde yeni alternatifler üzerinde durulması gerektiğidir (Iyer, 

1996:80-93) 

 

2.2.3.3. Seçeneklerin Değerlendirilmesi 

 

Seçenekler belirlendikten sonra, seçeneklerin değerlendirilmesi aşamasına gelinir. Bu 

aşamada karar vericilerin bazı önemli noktaları gözden kaçırmaması gerekmektedir. 

Koçel’e (2003) göre, seçeneklerin değerlendirilmesi sırasında dikkat edilmesi 

gereken noktalar; 

• Teknik uygulanabilirlik 

• Maliyet 

• Sosyal açıdan arzu edilirlik 

• Öngörülen kaynak miktarı 

• Başarı olasılığı derecesi 

• Uzun-kısa vade dengelerine etkisi 

• Değişik kişi ve grupların beklentilerine uygunluk 

• Muhtemel sonuçlar 

• İşletme kültürüne ve yönetim tarzına uygunluk  

olarak sıralanabilir. 

 

2.2.3.4. Seçim 

 

Karar verme sürecinin bir diğer aşaması da seçenekler arasından bir seçim 

yapılmasıdır. Bu aşamada karar verici, değerlendirdiği alternatiflerden birini duruma 

en uygun olarak belirler ve seçer. Bu aşama, belirsizliğin yüksek olduğu durumlarda 

zordur (Nicolas, 2004:25). Karar alternatifleri, bireysel düşünceler, grup üyeleri 

arasındaki tartışmalar ya da analizler ile seçilir. Seçim anında kriterlerin kişilere göre 

önem sıralaması da belirleyici olmaktadır.  Bireysel seçimler daha rahat veya hızlı 

yapılabilir, ancak etkin bir biçimde yönetilen grup tartışmalarında daha sağlklı 

kararların alınması da mümkündür.  Bu tip grup tartışmalarında en önemli konu, fikir 

ayrılıklarının ve buna bağlı çatışmaların kişselleşmeden lider tarafından 
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yönetilebilmesidir. Zaman baskısı ise, alternatifler üzerinde daha az zaman 

harcamaya yol açar (Hale, Hale ve Dulek, 2006:301). 

 

2.2.3.5.   Kararın Uygulanması 

 

Bir kararı anlamak için, bahsi geçen tüm süreci incelemek gereklidir; yalnızca karara 

bakarak değerlendirme yapmak doğru olmayacaktır (Koçel, 2003:98). Uygulama 

aşamasında karar, operasyonel düzeyde uygulamaya konulur (Harrison, 1996: 46-

53).  Uygulayıcıların karar sürecine katılmış olması, uygulamanın etkinliğini 

arttıracak bir faktördür.  Eğer bu katılım sağlanamadıysa, bu kez alınan kararın ve 

nedenlerinin karar alıcı tarafından uygulayıcılara doğru biçimde anlatılması ve ikna 

son derece önemlidir.   Sonuç olarak uygulayıcıların anlamış ve ikna olmuş durumda 

olması, uygulamanın başarısında belirleyici olacaktır. 

 

2.2.3.6. Kontrol 

 

Kontrol fonksiyonu, uygulanan kararın başta belirlenen amaçları ne kadar karşılayıp 

karşılamadığı konusunun ortaya konulmasıdır. Bu aşamada başarılı bir seçim yapılıp 

yapılmadığı belirlenir (Harrison, 1996: 46-53).  Bu aşamanın en önemli katkısı, 

sürekli kontrol yapılması yolu ile; uygulamada ve kararın kendisinde bir sorun 

olması durumunda, bunun hızla farkedilmesi ve önlem alacak imkanın 

yaratılabilecek olmasıdır. 

 

Bu bölümde vurgulanmak istenen, kararın zaman zaman anlık bir konu olarak 

algılanmasına karşın, aslında farklı adımlardan oluşan bir süreç olduğudur. Başarıyı 

belirleyen sadece seçimi doğru yapmak değildir.  Önemli olan, sorunun 

tanımlanmasından itibaren, uygulamaya kadar tüm adımların etkin 

çalıştırılabilmesidir.  Yani, yanlış veya eksik alternatifler arasından doğru seçimi 

yapmak, doğru karar anlamına gelmemektedir.  İşletmeler ve yöneticiler, sürecin 

tümünde etkinlik yaratmak için gerekli sistemleri kurabilmeli ve yetkinlikleri 

oluşturabilmelidir.  Tezin temel unsuru olacak olan karar hızı ise, tek bir adımın hızı 
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değil, bahsi geçen bu sürecin toplamda hızlı ve kaliteli çalışması olarak 

yorumlanmalıdır. 

 

2.2.4.  Karar Tipleri 

 

İşletmelerde çeşitli konularda kararlar alınmaktadır. Bu kararlar tiplerine göre üç 

başlık altında toplanabilir. Bunlardan birincisi operasyonel kararlardır. Operasyonel 

kararlar genellikle kısa sürelidir ve üretim programı, sipariş yönetimi ve envanter 

yönetimi gibi konularla ilgilidir. Taktiksel kararlar alınırken sorulan sorular 

“mühendisler doğru ürün üzerinde mi çalışıyorlar?”, “doğru müşteriler mi 

hedeflendi?” ve “üretim hattında yeterli kapasiteye sahip miyiz?” gibi sorulardır. 

Stratejik kararlar ise uzun süreyi kapsar ve işletmenin rekabet etmeyi istediği pazara 

odaklanır (Aertsen ve Versteijnen, 2006:33).  

 

Ross, Moore ve Staelin (2000:283-297) ise, karar tiplerini “stratejik” ve “taktiksel” 

kararlar olarak yukarıdakine benzer şekilde; ancak üç değil iki grupta 

sınıflandırmıştır. Her iki karar tipi de firmanın performansı için oldukça önemlidir.  

Her iki karar ve sonuçları da, işletmenin içinde bulunduğu çevreden, yani yasal 

çevreden, diğer işletmelerden, müşterilerden, rakiplerden, tedarikçilerin 

faaliyetlerinden etkilenir.  

 

Sprague ve Carlsson (1982) çalışmasına göre, işletme yönetimi üç temel seviyede 

incelenebilir; bu seviyeler operasyonel seviye, kontrol seviyesi ve stratejik yönetim 

seviyesidir. Operasyonel seviyede bilgi yoğunluğu ve detayı çok fazladır. Kontrol 

seviyesinde bilgi yoğunluğu operasyonel seviye kadar fazla değilken, alınan 

kararların önemi daha fazladır. Stratejik yönetim seviyesinde ise bilgi, kümelenmiş 

haldedir ve bu seviyede alınan kararlar işletmenin geleceği üzerinde son derece 

etkilidir. 

 

Aertsen ve Versteijnen (2006:33), çalışmasında da, işletmelerde alınan karar tipleri 

gruplanmıştır. Buna göre, operasyonel kararlar oldukça kısa sürelidir, ürünlerin 

programlanması, sipariş ve envanter yönetimi gibi konularla ilgilidir. Taktiksel 
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kararlar, işletmenin stratejik amaçlarını gerçekleştirmesi ile ilgili destek 

konularındaki kararları ifade eder, eğer stratejik nitelikteki kararlar alınmıyorsa bu 

kez de yolunda gitmeyen faaliyetlerin düzeltilmesi ile ilgili kararları ifade eder. 

Stratejik kararlar ise, uzun dönemli kararlardır ve işletmenin başarılı olmak istediği, 

teknoloji, müşteri istekleri, örgütsel uygulamalar ve işletmenin altyapısı ile ilgili 

yatırım gibi konularda rekabet avantajı sağlamak amacıyla aldığı kararlardır.  

 

İşletmede hangi tür karar alınırsa alınsın, her üç durumda da etkili tahmin ve 

planlama sürecine, hız ve etkinliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Sagie, Elizur ve 

Koslowsky (1995), karar tiplerini yine benzer şekilde stratejik ve operasyonel 

kararlar olarak iki başlıkta ele almıştır. Buna göre stratejik kararlar eğer değişim 

gerçekleşirse, organizasyonun değişip değişmeyeceği ile ilgili kararları ifade eder. 

Diğer kararlar yani operasyonel kararlar ise neyin nasıl değişmesi gerektiği ve 

uygulama ile ilgili kararlardır.  

 

Stratejik kararlar ise, işletmenin dış çevre ile ilişkilerinin düzenlenmesine, faaliyet 

alanının belirlenmesine yönelik kararlardır. Stratejik kararlar, işletmenin amaç, 

misyon ve vizyonunun oluşturulmasında etkilidir. Stratejik kararlar işletmenin bütün 

olarak yönünü ve işletme çevresinde oluşan tahmin edilen ya da edilemeyen 

değişimler sayesinde işletmenin tam kapasitesini belirleyen kararlardır  (Quinn ve 

Mintzberg, 1997). Stratejik karar verme, yöneticilerin işletmeleri için uygun 

faaliyetleri belirlediği bir süreçtir. Bu kararlar basit olduğu kadar önemlidir ve 

işletmenin performansı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. (Olson, Bao ve 

Barayitam, 2006: 1-12).  Mason ve Mitroff (1981) stratejik kararların sahip olduğu 

özellikleri şu şekilde özetlemişlerdir: 

- Stratejik kararların alınması sürecinde, organizasyon ve çevresi arasında 

karmaşık ve fazla sayıda bağlar vardır. 

- Stratejik kararlar, genellikle belirsiz ve dinamik çevrelerde alınırlar. 

- Stratejik kararlar, bilgi ve bilgi kaynaklarındaki belirsizliğin çözümünü 

gerektirmektedir. 
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Stratejik kararlar bir anlamda, diğer kararların da çatısını oluşturur.  Stratejik karar 

doğru verildi ise, diğer kararların doğru verilmesi işletme için anlamlı hale 

gelecektir.  Aksi durumda, yanlış stratejinin altındaki taktiksel veya operasyonel 

kararlar istenilen sonuçları yaratmayacaktır.  Bu anlamda, stratejik karar, işletmenin 

gideceği yolu uzun dönemli olarak belirler.  Bu yolun doğru belirlenmesi, işletme 

için hayati önem taşımaktadır. 

 

Karar sürecinde, organizasyon, çevresini anlamalıdır ve eğer bunu yapmazsa hayatta 

kalması ve başarılı olması beklenemez. Karar verme, çevre, organizasyon, grup ve 

karar faktörleri ile ilgilidir. Karar verme üzerine gerçekleştirilen çalışmalar, çevresel 

belirsizlikleri karar vermenin merkezine yerleştirmiştir. Eisenhardt (1989)’ın 

araştırmasında “değişim hızı yüksek” çevrelerde karar sürecinin daha karmaşık 

olduğu fakat aynı zamanda da daha kısa bir sürede gerçekleştiği ifade edilmektedir 

(Christensen ve Fjermestad, 1997:352). 

 

Simons ve Thompson (1998:7-21) ise, karar vermenin üç temel amaçla 

gerçekleştiğini ifade etmiştir: problem odaklı, amaç odaklı ve politik amaçlı. 

Problem odaklı kararlar, problemin tanımlanması, bu problemi çözmede ihtiyaç 

duyulan bilginin toplanması, karar verme ve ortaya çıktığında problemi çözmeye 

yönelik görevlerin paylaşımını içermektedir. Problem odaklı karar verme reaktif bir 

süreç gibi görünmektedir. Amaç odaklı kararlar daha çok organizasyonel büyümeyi 

sağlayacak amaç ya da planların oluşturulması gibi faaliyetleri kapsar. Amaç odaklı 

karar verme, problem odaklı karar vermeye göre planlama sürecine daha fazla önem 

vermektedir. Politik amaçlı kararlar ise, organizasyonun paydaşları arasında 

meydana gelen çatışmaların ortadan kaldırılması ve paydaşların tatminine yönelik 

kararları ifade etmektedir. 

 

Her durumda, organizasyonlarda karar verme liderliğin giderek artan karmaşık bir 

parçası olmaya devam etmektedir.  Karar vericiler için artık karar verme süreci basit 

bir süreç olmaktan çıkmış, bireylerin eldeki tüm kaynakları dikkate alması gereken 

bir süreç haline gelmiştir  (McKenna ve Smith, 2005:821-836). 
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Kararlar farklı şekilde sınıflandırılabilir.  Vadesine, önemine veya yapısına göre bu 

sınıflandırmaları yapmak mümkündür. Buradaki önemli nokta ise, aynı işletme 

içerisinde, bu farklı karar tiplerinin birbirlerinden kopuk değil, aynı amaca yönelik 

olarak, birbirlerini tamamlayıcı olmasıdır.  Diğer yandan, farklı karar tipleri, 

işletmenin farklı bölümlerinde farklı süreçlerle gerçekleşebilir.  Ancak toplamda bir 

işletme performansı yaratılabilmesi için, bu karar tiplerini tümünün eksiksiz, etkin ve 

hızlı gerçekleşmesi önemlidir. 

 

2.2.5.  Bilgi Teknolojisi ve Karar Verme 

 

Küreselleşme, artan rekabet ve bilgiye erişimin kolaylaşması sonucunda insanlara ve 

kurumlara akan bilgi hacminde ve süreçlerin karmaşık yapılarında önemli artışlar 

meydana gelmiştir. Bilgi hacminin artması, karmaşık süreçlerin anlaşılmasını ve bu 

alanlarda bilginin kullanımını gittikçe güçleştirmektedir. Bu güçlük, eldeki tüm veri 

ve bilgileri değerlendirerek hızlı ve doğru karar vermesi gereken yöneticiler için çok 

daha kritik hale gelmektedir. Bu bağlamda, geleneksel değerlendirme yöntemleri 

yetersiz kalmakta, teknolojinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

 

Artan bilgi hacmi ve işlemlerin karmaşıklaşmasının yanı sıra, taleplere anında cevap 

verme ve değişen şartlara uyum sağlama gerekliliği de teknolojiyi işaret etmektedir. 

Birinci sınıf bir yönetim sisteminin temel şart olmasıyla birlikte, işletmelerin yıldan 

yıla gittikçe artan rekabet ortamında diğer işletmeleri ve kurumları sürekli 

izleyebilmeleri ve hızla değişen iş ortamını takip edebilmeleri, sadece ileri bilgi 

teknolojilerini kullanabilmeleriyle mümkün olabilmektedir (Bettis ve Hitt, 1995:7-

19). Takip etmenin yanı sıra, rekabetçi hamlelere karşı hızlı yanıt vermek de ancak 

bilgi teknolojilerinin varlığıyla mümkündür (Hoven, 1996:50). 

 

Bilgi teknolojileri, karar verme sürecini, yapılması gereken araştırmaların hızını 

artırmak, seçim işini programlara bırakmak ve değerlendirmede kullanılan teknikleri 

değiştirmek suretiyle etkilemektedir (Whisler, 1970:62). Özellikle dağıtık yapılı 

işletmelerde, bilginin karar verme sürecine katılımı resmi ve hiyerarşik kademeler 

yerine, bilgisayar destekli networkler aracılığıyla yapılırsa, bilginin işlenmesi ve 
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karar alınması süreci hızlanacaktır (Andersen ve Segars, 2001:87). Burada önemli 

olan, bilgi teknolojilerinin karar almayı genel olarak insan gücünün tekelinden alarak 

karar destek sistemlerine aktarmasıdır. 

 

Drucker’a göre (1995:58), işletmelerin karar süreçleri üzerinde etkili beş çeşit bilgi 

bulunmaktadır. Bunlar, geleneksel muhasebe ve finansal bilgiler, üretim süreçleri ve 

katma değere ilişkin bilgiler, işletmenin rekabetçi avantaj elde etmesi için 

üstünlükleri, kaynakların dağılımına ilişkin bilgiler ve pazar, müşteri, potansiyel 

müşteri, dünyada finansman, diğer sektörlerin dinamikleri gibi çevresel bilgilerdir. 

Karar Destek Sistemleri, işletme üzerinde etkili olabilecek yukarıdaki bilgileri 

sürekli olarak bir veri ambarında depolayan, kritik anlarda belli kriter ve kurallara 

uygun çıktılar üreterek karar verme sürecini kolaylaştıran ve hatta bazı durumlarda 

kurallara uygun otomatik kararlar alan sistemlerdir (March ve Hevner, 2005:1032).  

 

Bir başka tanıma göre karar destek sistemleri, bütünüyle yapılandırılmamış karar 

süreçlerinde karar vericilere destek olmak, karar vericinin değerlendirmelerinin 

yerini almak değil, ona yardım etmek, kararların verimliliği ve etkililiğini artırmak 

amacıyla bilgisayar sistemlerinin kullanımıdır (Keen ve Morton, 1978). Sprague ve 

Carlsson’a (1982) göre karar destek sistemleri, yapılandırılmamış problemleri 

çözmek için veri ve modelleri kullanarak karar vericilere destek olan interaktif 

bilgisayar sistemleridir. 

 

Karar destek sistemlerinin, özellikle 1970lerden sonra işletmelerde kullanılmaya 

başlamasının pek çok nedeni vardır (Hoven, 1996:50). Bunlardan ilki, pek çok iş 

sürecinin otomasyon sistemlerine aktarılması sonucunda ortaya çıkan işlenebilir bilgi 

yoğunluğudur. Karar vericilerin bu bilgilere istedikleri zaman ve formatta 

erişebilmeleri de çok önemlidir. Karar destek sistemleri alınan kararların kalitesini 

artıracağı için üst düzeydeki karar vericilerin yüklendiği risk azalmaktadır. Üst düzey 

yöneticilere, iç ve dış kaynaklardan gelen baskı gittikçe artmakta ve bireysel 

zamanlarının en etkin ve en verimli şekilde kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır; karar 

destek sistemleri kişisel verimliliği artırarak yöneticilere destek olmaktadır. 
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Karar destek sistemleri, karar verme sürecinin adımlarının her birine katkıda 

bulunmaktadır (Hoven, 1996:52): 

- Problem Tanımlama: Yöneticilerin zamanının önemli bir bölümü, iç ve dış 

çevrede problem olarak tanımlanabilecek durumları tespit etmekle 

geçmektedir. Burada problem, istenilen durumla mevcut durum arasındaki 

fark olarak da tanımlanabilir. İstenilen durum, ancak yöneticinin zihninde bir 

ideal model oluşturması ile ortaya çıkar. Karar destek sistemleri, dış 

çevredeki pek çok kaynaktan gelen bilgilere erişimi kolaylaştırır, bilgileri 

kombine eder ve istenilen formatta işleyebilir. İşletme hakkındaki 

varsayımları test eder ve mesai saatleri dışında da erişebilir durumdadır 

(Rockart, 1988). Sonuçta, karar destek sistemleri karar vericilere pek çok 

farklı bakış açısından değerlendirme imkânı sunmaktadır. 

- Seçeneklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi: Seçeneklerin belirlenmesi 

süreci insan yaratıcılığının bir sonucu olsa da, karar destek sistemleri keşifleri 

geliştirme ve alternatiflerin olası sonuçlarının test edilmesi noktalarında 

yardımcı olacaktır. Bilgiyi, ham veri halinde değil, bir ili şkiler ağı içinde 

verdiği ve problemleri, organizasyonu ve çevreyi küçük parçalar halinde 

(güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar, tehditler, vb.) incelemeye imkân verdiği için, 

problemleri anlama ve çözüm üretme süreçlerinde katkı sağlamaktadır. 

Ayrıca problemle ilgili analizlerin delegasyonu, alternatif üretilmesi için 

beyin fırtınası yapılması, kişisel network’un kullanımı gibi faydalar da sürece 

katkıda bulunacaktır. 

- Seçim: Karar destek sistemleri fayda-maliyet, performans, duyarlılık ve 

senaryo analizleri ile iç projeksiyonlar konusundaki yetenekleri ile çözüm 

alternatiflerini sistematik olarak değerlendirebilir. Kısa zamanda pek çok 

alternatifi test edebileceğinden, zaman tasarrufu sağlar. 

- Uygulama: Alınan kararın duyurulması, uygulayıcılardan elde edilen geri 

bildirimlerin değerlendirilmesi, sonuçların takip edilmesi ve ilerlemenin 

izlenmesi noktasında karar destek sistemleri destek unsur olacaktır. Buradaki 

iyi inceleme süreci, hataların görülmesine ve her seferinde daha iyi kararlar 

alınmasına da neden olacaktır.  
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Karar destek sistemlerinin karar verme süreçlerinde kullanılması, işletmelerde uzun 

vadede organizasyon yapısını etkileyebilecek bazı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 

Bunlardan ilki, daha önce bilginin farklı yerlerde oluşması ve hızla taşınamaması 

dolayısıyla ortaya çıkan dağınık yapıdaki farklı karar merkezlerinin ortadan kalkması 

ve tek bir karar merkezi oluşmasıdır (Dawson, 1986:170). Ancak bu sürecin 

devamında bilgi tekonolojilerinin daha da gelişmesi ile, çok şubeli yapılarda tüm 

orgnizasyonun bilgisinin sürekli olarak şube personeli tarafından da izlenmesi 

sonucunda karar alma süreci tekrar merkezden uzaklaşmış ve yerelleşmiştir.  Ayrıca, 

bilginin elde edilmesi ve değerlendirilmesi imkânının da artmasıyla, kararlar 

ölçülebilir ve objektif hale gelmiş, kararlardaki isabet oranı artmıştır. Son olarak, 

gelişen bilgi teknolojileri, işletmelerde geniş coğrafi alanlarda hizmet verilebilmesine 

de olanak sağlamıştır (March ve Hevner, 2005:1032). 

 

Karar destek sistemlerinin yanı sıra, bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler de 

işletmelerde yapısal değişimlerle sonuçlanmıştır. 1958’de Leavilt ve Whisler, bilgi 

teknolojilerinin orta kademe yönetici sayısını azaltacağını ve kararları merkezi hale 

getireceğini savundular; oysa gelişim bununla sınırlı kalmadı. Bilgi teknolojilerinin 

gelişiminin bir göstergesi olarak, iletişim maliyetlerinin yüksek olduğu yıllarda 

haberleşme yüksek maliyetler doğuracağı için, herhangi bir merkeze bağlı olmayan 

ve bağımsız olarak karar alabilen işletmeler sıklıkla görülmekteydi 

(Malone;1997:23). İletişim maliyetlerinin düşmeye başladığı 1990ların ilk yarısında 

işletmeler, dağıtık olan bilginin elde edilmesi ve daha geniş bir perspektiften daha 

uzman gözlerce incelenmesi açısından kararları merkezi hale getirmişlerdir. Bu 

değişim, organizasyon yapısı açısından da merkezileşme olarak görülmektedir; 

uzman karar vericilerin dağıtık saha yapısından merkeze çekilmesi süreci bu 

dönemdedir. 1990ların ikinci yarısında ise iletişim maliyetlerinin daha da düşmesi ile 

dünyanın herhangi bir yerindeki en faydalı bilgi ile yerel işletme bilgisi, enerji ve 

yaratıcılığı entegre etmek çok kolaylaşmıştır. Aynı dönemde yalın yönetim felsefesi 

doğrultusunda kademe azaltma süreci, yöneticilerin yüklerinin de yeniden 

planlanmasına neden olmuştur. Sonuç olarak, karar verme sürecinin yeniden, 

uygulamaya en yakın nokta olan yerel yöneticilere teslim edildiği, ancak merkezi 

yapıya bağlılığın sağlandığı görülmektedir.  
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İşletmelerin bilgi çağını yakalamak için teknolojilerini yenilemeleri yeterli 

olmayacak; organizasyonun mevcut durumuna bağlı olarak, 1999’da Sony’nin 

yaptığı gibi karar hızını artırmak için yapı değişikliklerine gitmeleri de gerekli 

olabilecektir (Beamish, 1999:12). 

 

Tüm bu tespitlerden hareketle, bilgi teknolojilerinin ve karar destek sistemlerinin, 

karar süreçlerinin tümünde çok önemli rol oynadığı açıktır.  Günümüzün 

küreselleşen koşulları içerisinde, işletmeler birçok geniş çevresel koşullardan 

etkilenmektedir.  Bu çevresel koşulların çokluğu ve belirsizliği, büyük ölçekte ve 

yoğunlukta bilginin çevrede bulunmasına neden olmaktadır.  İşte işletme dışında ve 

içinde oluşan bu bilgilerin toplanması, işlenmesi, değerlendirilmesi gibi, karar 

sürecini etkileyen tüm aşamalarda, artık insan zihni kadar, etkin çalışan bir karar 

destek sistemi de son derece gereklidir.  Böyle bir sistemin varlığı ile, işletmenin 

karar hızı ve kalitesi önemli ölçüde artacaktır.   Bu sistemler, organizasyon yapısının 

önemli bir parçası haline gelmiştir. 

 

 

2.2.6. Değişim Hızı Yüksek Çevrelerde Karar Hızı ve Önemi 

 

İşletmeler için yapılan dış çevre analizlerinde, dış çevrenin yapısının, uygulanacak 

stratejileri önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. Ülgen ve Mirze(2004:45)’de ele 

alınan Mintzberg modelinde, çevresel özelliklerin tespitinde 2 temel değişken 

kullanılmıştır.  Bu değişkenler; çevresel olayların değişim hızı ve çevresel olayların 

karmaşıklık derecesi olarak belirlenmiştir.   
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Tablo 4: Mintzberg; Algılanan Çevre Belirsizlik Seviyesi ve Stratejik Modeller 

Yüksek 
Orta Belirsizlik 

Uzman Stratejist Yaklaşım 

Yüksek Belirsizlik 

Radikal Yaklaşım Çevresel 

Olayların 

Değişim Hızı Düşük 
Düşük Belirsizlik 

Rasyonel Yaklaşım 

Orta Belirsizlik 

Uygulayıcı Stratejist 

Yaklaşım 

  Düşük Yüksek 

  Çevresel Olayların Karmaşıklık Derecesi 

 

Kaynak: Ülgen, Hayri ve Mirze, Kadri S.; “İşletmelerde Stratejik Yönetim”, 2004, Literatür 

Yayınları, İstanbul, s.45. 

 

Şekilde, değişim hızı ve çevresel olayların düşük ve yüksek değerler alabileceği 

matris ile dış çevre analizi yapılmıştır.  Karar verme konusunda, bu iki değişkenin 

alacağı değerler önemli rol oynamaktadır.  Çevrenin karmaşık olması, yani dikkate 

alınması gereken olay ve durum sayısının çok fazla olması; karar verme sırasında, 

daha fazla bilgi toplanması ve belki de daha fazla alternatifin üretilmesi ve 

değerlendirmeye alınmasını gerektirmektedir. 

 

Diğer yandan, değişim hızının yüksek olması ise, çevresel olayların çok hızlı bir 

şekilde değişmesi anlamına gelmektedir.  Yüksek değişme hızına sahip çevreler; 

talepte, rakiplerde, teknoloji ve düzenlemelerde hızlı bir değişimin yaşandığı ve 

bilginin sıklıkla sınırsız ve hali hazırda bulunmadığı iş çevreleridir. Yüksek değişim 

hızının olduğu çevrelerde stratejiler, sürdürülebilir pozisyonlar oluşturmak yerine 

sıklıkla değişim, hız ve esneklik sağlamak üzerinedir; çünkü hızlı değişim aynı 

zamanda rekabeti de şekillendirmektedir. Bu çevrede faaliyet gösteren işletmeler, 

daha statik bir çevrede faaliyet gösteren çevrelerdeki işletmelerden farklı 

davranmakta ve kararlarını çok daha dikkati almaktadırlar (Vilkoma ve Keil, 2003: 

193-204). Değişim hızı yüksek çevreler, işletmelerin daha hızlı ve koordineli 

olmasını, karmaşık detaylarla daha iyi başa çıkabilmesini gerektirmektedir 

(Eisenhardt ve Martin, 2000:1105). 
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Hız, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşılması gerektiğini ifade etmektedir. Pazar koşulları 

özellikle değişim hızı yüksek çevrelerde hızla değişmektedir. Dolayısıyla, dün alınan 

bir karar bugün artık geçersizdir. Bu yüzden, yeni bilgilere hızla ulaşmak için doğru 

adımlar atmak gerekmektedir. Birçok organizasyonda, planlama ve tahmin işi uzun 

bir süreç olarak gerçekleşmektedir. Bu durum da bu organizasyonlar, genellikle 

istenilen sonuçlara ulaşamamaktadır. Buna göre, başarılı bir planlama süreci için, 

işletmelerin açık bilgiye, etkin ve hızlı olmaya ihtiyaçları bulunmaktadır (Aertsen ve 

Versteijnen, 2006:33).  

 

Bir karar verme sürecinin etkinliğinin en önemli göstergeleri hız ve kapsamdır 

(Pearce ve Zahra, 1991:142). Kararlar, her zaman için yüksek kalitede ve gerçek bir 

müzakere süreci sonunda alınmalıdır. Karar verme süreci içinde, zamanında alınan 

doğru kararlar rekabet avantajı sağlayabilmekte; özellikle de dinamik çevrelerde 

gecikmeler ölümcül olabilmektedir (Venkatraman, 2000:22). Bu nedenle teknolojik 

dinamizm ve rekabetin arttığı hızla gelişen sektörlerde, operasyonları ve kararları 

hızlandırmak en temel ihtiyaçlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır (Schoonhoven ve 

diğerleri, 1990:193). 

 

Günümüzde işletmelerin karar verme süreçlerinde hızlı olma ihtiyacı açık bir şekilde 

ortaya çıkmaktadır. Gelecekte de hızlı olma ihtiyacı teknolojik gelişmeler karşısında 

artarak devam edecektir (Cottrell, 2000: 61). Karar hızının önemini anlamak için, 

neden yavaş karar vermenin problem yaratacağını anlamak gerekmektedir.  Birinci 

sebep, öğrenmedir. Yöneticiler karar vererek öğrenirler fakat çok az karar verirlerse, 

yavaş karar vericiler olarak çok az öğrenirler. Bu durumda da hata yapma şansları 

artar. Bir başka sebep ise, hızla değişen çevre koşullarında fırsatlar hızlıca ortaya 

çıkar ve işletme bir kez bu fırsatların gerisinde kalırsa bir daha bu fırsatları 

yakalaması zor olacaktır (Eisenhardt, 1989:569). Baum ve Wally’ye (2003) göre 

böyle çevreler, her zaman için işletme performansını negatif etkileme potansiyeli 

taşımaktadır. İşletmelerin hızlı değişen çevrelerle baş edebilmesi yönetim 

literatürünün araştırma konusu olmuştur.  
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Bourgeous ve Eisenhardt (1988:816), çalışmalarında yüksek değişim hızına sahip 

çevrelerde kararların nasıl alınması gerektiğini araştırmışlardır. Bu araştırma 

sonucunda, değişim hızı yüksek çevrelerde karar almanın zor olduğu çünkü hataların 

işletmelere maliyetinin yüksek olacağını ifade etmişlerdir. Bu durumda, bu 

çevrelerde alınan kararların yüksek kalitede, hızlı ve yenilikçi kararlar olması 

gerektiğinden bahsetmişlerdir.  

 

Hızlı karar verme performans ile ilgilidir. Doğru karar vericiler, kararların 

performans ile ilgili olduğunu anlayan kişilerdir. Bu karar vericiler, kararda kimin 

yol göstermesi gerektiğini, kime danışılması gerektiğini, kimin girdi sağlaması 

gerektiğini ve karar vermede kimin sorumluluk üstlendiğini düşünen kişilerdir. Bu 

kişiler karar verme sürecini rutin hale getirirler ve daha iyi bir koordinasyon ve daha 

hızlı karar alma gibi olumlu sonuçlar elde ederler (Rogers ve Blenko, 2006:53-61). 

 

Eisenhardt (1989:543-576),  değişim hızının yüksek olduğu çevrelerde karar hızı ve 

performans arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Diğer bir deyişle, bu 

çevrelerde, daha hızlı karar alabilen işletmeler, performans anlamında, rakiplerine 

avantaj sağlayacaktır. Bu tür işletmeler, rakiplerinden önce davranarak gerekli 

hamleleri yapmakta ve olumlu sonuçlar elde etmektedirler (Bower ve Hout, 1988). 

Baum ve Wally (2003: 1107) de benzer şekilde,  yaptıkları çalışmalarında karar hızı 

ve firma performansı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bu çalışmanın bulguları 

birçok firmanın hızlı karar vermeye ihtiyacı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Karar hızı, 

değişen çevre karşısında rekabet avantajını arttırmaktadır çünkü hızlı karar verme 

firmalara çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Bunlar başarılı yeni ürünlerin erken 

benimsenmesi ya da rekabet avantajı sağlayan işletme modellerinin geliştirilmesi 

veya yeni ve kazandıran teknolojilerin takip edilmesi olabilmektedir. 

 

Yüksek değişim hızına sahip çevrelerde,  pazar sarsıntıları sık ve hızlıdır. O yüzden 

bu çevredeki işletmeler için gelişmelere cevap verme zamanı kısıtlı olduğundan 

kararların hızlı bir şekilde alınması gerekmektedir.  Bunun sağlanması durumunda, 

bu pazarda faaliyet gösteren işletmenin performansı artacak (Li ve Ng, 2002:505-
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514), ayrıca performansın yanı sıra, diğer organizasyonel çıktılarında da olumlu 

sonuçlar görülecektir. (Judge ve Miller, 1991:450) 

 

Günümüzde karar vermenin dinamikleri sıklıkla değişmektedir. Yöneticiler daha 

fazla potansiyel alternatif ile karşı karşıya kalmakta ve bu alternatiflerden birini 

seçmek için daha az zamana sahip olmaktadır (Friesen, 2005:32). Bunun için de 

karar vericiler, işletmelerinin yapısı, sistemleri, süreçleri ve insan kaynaklarını 

tanımlamalı ve hızlı karar vermeyi etkileyecek engelleri ortadan kaldırmalıdır 

(Sandahl ve Hewes, 2001:62). 

 

Günümüz işletme çevresinde sadece tam vaktinde alınan kararlar rekabet avantajı 

sağlamaktadır. Buna göre, karar vermede hızlı ve kapsamlı olmak özellikle başlangıç 

maliyeti için önemlidir (Venkatraman, 2000:15-28). Talaulicar ve arkadaşları 

(2005:534), gerçekleştirdikleri araştırmalarında kapsamlı ve daha hızlı kararlar almak 

için gerekli olan örgüt yapısı ve yönetim taktikleri üzerinde durmuşlardır. Çünkü hız, 

firmanın performansını doğrudan etkilemese bile önemli stratejik uygulamalara sahip 

olabilir. Örneğin; hızlı karar verme mevcut yatırımcıların, çalışanların ve diğer temel 

paydaşların katılımını firmanın proaktif olduğunu göstererek güçlendirebilir  

(Langley, 1995:598). Hızlı karar verme aynı zamanda örgütsel öğrenmeyi de 

arttırabilir, belirli bir süre içinde fazla sayıda karar almaya imkân tanır ve işletme ile 

çevresi arasında daha geniş kapsamlı bir etkileşim sağlayabilir (Stepanovich ve 

Uhrig,1999: 197). Andersen (2001:101-119), merkezi olmayan karar verme 

uygulamalarının, yöneticilere stratejik sonuçlara sahip faaliyetlerde özerklik 

kazandırarak, yöneticilerin işletmenin önemli stratejik kararlarına katılımlarını 

sağlar. 

 

Özellikle müşteri memnuniyeti kavramının ve rekabetin gittikçe geliştiği 

günümüzde, işletmelerin ayakta kalabilmesi ve benzerler arasından sıyrılıp avantaj 

sağlayabilmesi için sürekli fark yaratması gerekmektedir.  Fark yaratmak yeni iş ve 

hizmet modelleri üretebilmek ile ilgilidir ve bu da yeni kararların verilmesini 

gerektirmektedir.  Sürekli olarak bu avantajı yaratabilmek için, işletmenin hızlı ve 

kaliteli karar alabilmesi önemli bir özelliktir.  Konu ile ilgili yapılan çalışmalar 
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incelendiğinde, özellikle değişim hızı yüksek çevrelerde, karar hızının işletme 

performansını arttırdığı öngörülebilir. 

 

Çalışmanın bu kısmına kadar, karar vermenin önemi, yapısı ve özelliklerine ilişkin 

tespitler yapılıp, karar vermenin organizasyondaki en önemli süreçlerden ve 

görevlerden biri olduğu vurgulanmıştır.  Ayrıca, karar verme etkinliği ve hızının, 

işletme performansına etkisi ele alınmıştır.  Karar hızının işletme performansına 

etkisi, ve bu etkinin, değişim hızı yüksek çevrelerde daha da artması; yapılan 

çalışmalarla ortaya konmuştur.  

 

2.2.7.  Karar Hızının Boyutları 

 
Karar hızını ölçebilmek ve karar hızının farklı kavramlarla ilişkisini inceleyebilmek 

için, karar hızı kavramının boyutlarının oluşturulması, gerekmektedir. 

Konuya ilişkin literatürde, net olarak bir boyutlandırma bulunmamış, ancak farklı 

çalışmalarda, karar hızına ilişkin farklı tanımlamalar, veya araştırmalardaki anket 

veya gözlemlerde farklı ölçme ifadeleri tespit edilmiştir. 

 

Judge ve Miller (1991) ve Forbes (2005)‘e göre karar hızı, bir kararın ne kadarlık bir 

süre içerisinde alındığıdır.  Karar süresi, ise, bir konunun işletme yönetimi tarafından 

konuşulmaya başlanması veya bilgi toplanmaya başlanması ile, uygulama kararının 

verilmesi arasından geçen süreyi ifade etmektedir.  Bu iki çalışmada; tanımlamayı 

müteakip, işletmede karar hızının ölçülmesi sırasında, karar senaryoları yaratma 

yöntemi benimsenmiştir.  Farklı karar konuları için senaryolar oluşturulmuş; mülakat 

veya gözlemler yolu ile, ilgili senaryoların, o işletmede karara bağlanma sürecinin 

uzunluğu ölçümlenmiştir.  Bahsedilen karar senaryoları şu şekilde örneklenebilir; 

Stratejik kararlar; 

- Yeni bir sektöre girilmesi 

- Yeni bir ürün veya hizmetin piyasaya sunulması 

- Çalışma biçimini genel anlamda etkileyecek yeni bir teknoloji yatırımının 

yapılması 

- İş modeli veya organizasyon yapısında temel bir değişim yapılması 
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Operasyonel kararlar; 

- Pazarlama alanında alınacak fiyat, ürün sunum biçimi gibi kararlar 

- Üretim yeri seçimi veya kapasiteye ilişkin kararlar 

- İnsan kaynakları alanında yönetici seçimi, eğitim seçimi gibi kararlar 

 

Buna karşın; 2001’deki Dudey ve Todd (195) çalışmasında ise, karar hızının 

boyutları, karar sürecinin ana adımlarının hızı ile de ifade edilmektedir.  Burada üç 

alt süreç ele alınmıştır;  

- Verilerin dış ve iç çevreden toplanma hızı 

- Verilerin değerlendirilmesi ve alternatif çözümlerin oluşturulması hızı 

- Uygulanacak kararın alınma hızı 

Yapılan araştırmada ise, işletmede bu üç alt sürecin her birinin ne kadar sürdüğü 

konusu yine anket yolu ile çalışan ve yöneticilere sorularak ölçümlenmiştir. Bu 

yaklaşıma göre, bu üç alt süreç, karar hızını belirlemektedir.  Örnek olarak; çok hızlı 

ve güncel bilgi toplayabilen bir sistem ve organizasyon yapısı, işletmenin karar hızını 

olumlu etki yapmaktadır.  Ancak bu tek başına yeterli değildir, bu verilerin işletmede 

değerlendirilmesi, süreci hızlı değilse, toplamda karar alma süresi istenilen hızda 

olmayacaktır.  Veya ilk iki adımı hızlı tamamlayan bir işletme, alternatiflerden uygun 

olanı seçme konusunda yeterince hızlı değilse, yine karar hızı düşecektir. 

 

Karar hızını ölçümlemede Wally ve Baum(2003)’un yaklaşımı, işletmenin karar 

hızının tek başına değil, rakipleri ile kıyaslamalı olarak ele alınmasıdır.  Alınan bir 

karar yavaş veya hızlı olarak nitelendirilebilir.  Ancak önemli nokta, rakiplerinize 

göre ne kadar hızlı olduğudur.  Bu çalışmalarda da, özellikle karar hızı konusunda 

çalışanların görüşlerine başvurulurken, piyasadaki rakiplerin benzer kararlardaki 

veya piyasa değişimlerinde tepkilerinin hızı ile karşılaştırmalı sorular yöneltilmiştir.  

Öncelikle yönetici ve çalışanlara, işletme için önemli kararların hangileri olduğu, 

sonrasında ise bu kararların ortalama ne kadar sürede (saat, gün veya hafta cinsinden) 

alındığı sorulmuştur.  Sonrasında ise bu kararlardan herbirinin, rakiplerle kıyaslamalı 

olarak hızının ölçümlenmesi için anket veya mülakat yöntemleri uygulanmıştır. 
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2.2.8.  Karar Hızının Arttırılması 

 

İşletmelerde karar hızının arttırılmasına yönelik farklı çalışmalar yapılmıştır.  Forbes 

(2005), Judge ve Miller (1991), Baum ve Wally (2003) bu çalışmalardan bazılarıdır.   

 

1989 ve 1992’da yapılan Eisenhardt çalışmalarında ise, karar hızının arttırılmasına 

yönelik bir model geliştirilmi ştir.  Bu model üzerinde, 1990’lı ve 2000’li yıllarda 

farklı çalışmalar yapılmaya devam edilmiştir.   Buna göre, hızlı karar alabilmeyi 

başararak performans artışı sağlayan örgütlerde şu özellikler tespit edilmiştir 

(Eisenhardt, 1989 ve 1992)  

 

1- Hızlı karar vericiler daha fazla güncel bilgiye sahiptir.  

2- Hızlı karar vericiler yavaş karar vericilere nazaran daha fazla alternatifi 

üretmektedir.  

3- Hızlı karar vericiler, deneyimli danışmanlardan ve çalışanlardan fikir 

sağlayacak süreci yaratmaktadır.  

4- Hızlı karar vericiler, çatışmaların çözümünde ortak problem çözme 

yaklaşımını kullanmakta ve çatışmaları pozitif çözümlerle 

sonuçlandırmaktadır. 

5- Hızlı karar vericiler, stratejik kararları, taktiksel kararlar ve diğer tüm kararlar 

ile bütünleştirirler. 
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Şekil 12: Karar Hızının Artırılmasına İlişkin Model 

 

Kaynak:  Eisenhardt, Kathleen, Making Fast Strategic Decisions in High-Velocity Environments, 

Academy of Management Journal, 1989, Vol.32, No:3, pp.543-576 

 

 

Modeldeki karar hızını arttıran beş faktörün her biri, sonrasında yapılan farklı 

çalışmalarda da incelenmiştir.  Bu faktörlerin detaylı açıklamaları aşağıdadır.  Her 

faktörün açıklamasının sonunda, coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyonlarda, 

müşteri ile ilgili kararların hızlandırılması için ilgili koşula ilişkin değerlendirme 

yapılmıştır. 

 

2.2.8.1.   Karar Vermede Gerçek Zamanlı Bilgi Sağlanması 

 

Yavaş karar vericiler muhasebe raporları gibi geleneksel bilgi türlerine başvururken, 

hızlı karar vericiler ise günlük, haftalık ve aylık verilerle ortaya konan gerçek 

zamanlı bilgilere güvenmektedir. Bu bilgiler üretimdeki hata oranı, rakiplerin 

piyasaya sürdüğü kampanyalar gibi anlık bilgilerdir.  Bu bilgiler sürekli güncel 

olarak sağlanması ile, yönetici hem işletmenin tüm süreçlerini gözleyip, düzeltilmesi 

gereken eksikleri hemen fark etmekte, hem rekabette alması gereken tedbirleri 

sürekli izlemekte, hem de pazarda fırsatlar oluşmuşsa bunları anında görmektedir. 

+ 

+ 

+ 

Karar için sürekli gerçek zamanlı  
bilginin sağlanması 

Kararda kullanılacak birden fazla 
alternatifin eşzamanlı oluşturulması 

Karar sırasında, işletme içindeki 
deneyimli danışman ve 
yöneticilerden görüş alınması 

Verilen kararların birbiri ile entegre 
olması 

Çatışma çözme ve uzlaşma sağlama 
becerisi 

Karar sırasında etkin 
grup çalışması (üst 
yönetim) 

Kararın zihinsel işleme 
sürecinin hızlanması 

Karar vericinin sürece 
güven duyması 

 
Karar 
hızı 
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Hızlı karar vericiler aynı zamanda e-mail ya da yüz yüze görüşme gibi gerçek 

zamanlı iletişimi tercih etmektedirler (Uhrig ve Stepanovich, 1999:201). Karar 

vericinin bilgi toplaması ve yorumlaması, karar verme sürecini pozitif etkileyen bir 

faktör olarak görülmektedir (McGregor, 2002:349). Karar verme süreci içinde hızlı 

olmak adına bilgi toplama ve işleme süreci feda edilirse, alınan kararlar başarısız 

olacak ve toplam performansı negatif etkileyecektir (Kahneman ve Tversky, 1987).    

       

Coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyon yapıları açısından konuya 

bakıldığında, gerçek zamanlı bilgi sağlanması için önemli 2 konudan bahsedilebilir.  

Öncelikle, müşteri ile ilgili kararlarda, kararın şubeye ve müşteri ile temas eden 

personele devredilmiş olması, hem personeli güçlendirecek, hem de karar bilginin 

oluştuğu noktada verildiği için gerçek zamanlı bilgi sağlanmış olacaktır.  

 

Diğer yandan bu koşulu, işletme içerisindeki bilgi paylaşımı ve bilgi teknolojisi de, 

önemli role sahiptir.  Uç noktadan bilginin eksiksiz  toplanması, karar vericiye hızla 

ulaştırılabilmesi, farklı noktalardan gelen bilgilerin yanyana getirilip çeşitli 

biçimlerde analiz edilebilir duruma getirilmesi gibi koşullar, işletmedeki bilgi 

teknolojisinin ve karar destek sisteminin yetkinliğidir.  Yani iyi çalışan bir bilgi 

teknolojisi sistemi, karar hızını arttıran önemli faktörlerden birisidir.   

 

2.2.8.2. Karar Vermede Birden Fazla Seçeneğin Oluşturulması 

 

Eisenhardt, hızlı karar vermenin çok sayıda alternatifin eş zamanlı olarak dikkate 

alınması ile gerçekleşebileceğini ifade etmiştir. Eisenhardt’a göre karar vericinin 

elinde birden fazla seçeneğin olması, alternatiflerin doğrudan karşılaştırılmasına 

imkân tanıyacak ve tek bir seçeneğe bağlı kalınmasını önleyecektir. Meyer (1995:13-

14), iyi bir kararın organizasyonun amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunacağını ve 

değer yaratacağını ifade etmektedir. Bu yüzden karar verme sürecinde, konuya 

odaklanılması ve tüm seçeneklerin dikkate alınması gereklidir. İyi oluşturulmuş 

kararlar, muhtemel tüm sonuçların ve bu sonuçların yaratacakları risklerin 

değerlendirilmesini içermektedir. 
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Benzer şekilde, Andersen (1983) ve Schwenk (1983) de karar verme sürecinde 

birden fazla seçeneğin göz önüne alınmasının, karar hızı ile olumlu şekilde ilgisi 

olduğundan bahsetmişlerdir. Judge ve Miller’a göre (1991:449-463), hızlı karar 

vermek isteyen organizasyon mümkün olduğunca çok alternatif üretmeli ve bunları 

eşanlı olarak değerlendirebilmelidir. 

 

Birden fazla seçeneğin eşzamanlı üretilmesi, yöneticilere kıyaslama yapma fırsatı 

sağlamaktadır.  Ve kıyaslayarak karar verme biçimi, karar hızını ciddi anlamda 

arttıran bir faktördür.  Diğer yandan olası tüm alternatiflere bakıldığını hissetmek, 

yönetimde güven yaratmakta ve daha güvenli biçimde karar almasını sağlamaktadır 

(Eisenhardt, 1992:32). 

       

Her karar aşamasında, birden fazla seçeneğin oluşturulabilmesi için, yine karar 

vericinin belli bir görev ve karar verme esnekliğine sahip olması gerekmektedir.  

Klidas(2001) çalışmasında, müşteri ile temas eden personelin ana amacının çözüm 

üretmek olduğu ve güçlendirilmiş personelin bu noktada hızla ve yaratıcılıkla farklı 

çözümler üretebileceği vurgulanmıştır.  Benzer şekilde Hempel ve diğ. (2009) 

çalışmasında da, güçlendirmenin sağlanabilmesi için iş formalleşmesinin düşük 

olması gerektiği ve çalışanın belli bir esnekliğe sahip olması gerektiği ortaya 

konmuştur.  Bununla birlikte, birden fazla seçeneğin oluşturulması noktasında, üst 

yöneticiden onay alınması gerekiyorsa, kademe sayısının az olmasının da süreci 

hızlandırması beklenebilir. 

 

2.2.8.3. Karar Vermede Deneyimli Danışman ve Yöneticilerden Görüş Alınması 

 

Eisenhardt (1989), hızlı karar vericilerin iki yönlü tavsiye sürecini kullanmaları 

gerektiğini ifade etmiştir. Karar hızı için, işletmenin üst yöneticilerinin tavsiye alacak 

kadar vakitleri olmamakta ve tek başlarına karar verme eğiliminde olmaktadırlar. 

Buna karşın, üst yönetim tüm yönetim ekibinden tavsiyeler almalı ve işletmenin 

“danışman” olarak adlandırılan en deneyimli bir ya da iki üyesinin tavsiyeleri dikkate 

alınmalıdır. 
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Karar verme sürecinde bireyler arasındaki bilgi değişimi sayesinde, karar verme 

sürecinde danışılan kişiler bilgi, deneyim ve yeteneklerini paylaşacağından, karar 

alternatifleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olunacak ve daha etkin kararlar 

verilmesi mümkün olacaktır (Dennis, 1996:433). Çevresel faktörlere bağlı olarak, 

deneyimli bir yönetim kurulu veya danışman grubunun karar hızının ve etkinliğinin 

artırılmasına etkili olacağı öne sürülmektedir (Vance, 1984) (Judge ve Miller, 

1991:449-463). Benzer şekilde McGregor da (2002), bireylerin deneyim ve uzmanlık 

derecelerinin karar verme sürecini olumlu etkileyeceğini savunmaktadır.  

 

Farklı ve yetkin yöneticileri karara katmak, hem fikir zenginliği yaratmakta, hem de 

karar alırken bir uzlaşma ve güven ortamı yaratmakta ve kararın daha hızlı biçimde 

alınabilmesini sağlamaktadır (Eisenhardt, 1992:34). 

 

2.2.8.4. Karar Verme Sürecinde Çatışma Yönetimi ve Çözümü 

 

Karar sürecinde yetkin kişilerden görüş almanın olumlu etkisinden bahsedilmişti.  

Doğal olarak bu süreçte fikir ayrılıkları da kaçınılmazdır.  Burada önemli olan bu 

fikir ayrılıklarının kişiselleşmesine izin vermeden, aynı şekilde kararın bu yüzden 

gecikmesine izin vermeden ortak çözüme ulaştırılabilmesidir (Eisenhardt, 1992:34). 

 

Hızlı kararlar alan işletmenin yönetim takımı çatışma çözümünde; çatışmayı herkesin 

katılımı ve ortak karar alma ile çözümleme girişiminde bulunur. Diğer taraftan, ortak 

görüş birliğine varılmazsa, üst yönetim son kararı verir. Buna göre, hızlı karar 

vericilerin otokratik ve katılımcı tarzlar arasında bir denge kurması gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır (Eisenhardt, 1989). Çatışmadan kaçmak yerine, yapıcı çatışmayı 

yönetebilmek ve ortak çözüme ulaştırabilmek, yöneticinin ve yönetim kültürünün bir 

becerisidir.  Bu özelliğin varlığı, karar hızını olumlu yönde etkilemektedir. 

 

Kararlar bireyler tarafından alınabileceği gibi gruplar tarafından alınabilir. Bu durum 

karar vericileri, karar verme sürecinin etkin yürütülmesi sorunu ile karşı karşıya 

getirmektedir. Sonuca ulaşmada bu sorunu iletişim ve koordinasyon ile çözebilen 
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karar vericiler süreci olumlu yönde etkilemektedir (McGregor, 2002:349). Karar 

verme sürecinde farklı bakış açıları ve yaklaşımlar bireyler ve gruplar arasında 

çatışmaya yol açacağından ortak bir fikir birliği oluşturma en uygun ve katılımcı 

kararın verilmesini sağlayarak kararda başarıya götürecektir (Omar ve Kleiner, 

1997:151-159).  

 

Ortak karar vermenin organizasyona sağladığı bir diğer yarar ise örgütsel amaçların 

başarılması konusundadır. Üst yönetimle iyi ilişkiler kurulması, karar ile ilgili tüm 

tarafların fikrinin alınması ve karar sürecinin paylaşımı örgütsel amaçların 

başarılmasında etkilidir (Ladd ve Marshall, 2004:646-662). 

 

Çatışmayı göze alıp, fikir tartışmalarına izin vermek, ya da karar sürecini katılımcı 

hale getirmek yine organizayon yapısının ve kültürünün bir parçasıdır (Mintzberg, 

1992)(Daft, 2001:450). Bu çatışmaların kişiselleşmemesi ve işle ilgili boyutta 

kalabilmesi, sonunda da bir seçenek üzerinde karar alınabilmesi çok önemlidir.  

Bunun sağlanabilmesi için de işletme kültürünün buna uygun hale getirilmesi çok 

önemlidir.  Bir diğer önemli nokta ise, farklı uzmanlık veya birimleri temsil eden bu 

katılımcıların, aynı amaç için biraraya gelmiş olmasıdır.  Alınacak karar birimlerden 

bir tanesinin işini zorlaştıracak olsa bile, işletmenin bütünü için doğru ise, ilgili 

yöneticinin de bu katılabilmesi gerekmektedir.  İlgili yöneticinin performans 

değerlendirme sistemi, mutlaka işletmenin toplam performansı ile bağlantılı 

olmalıdır. 

 

Yapının yanısıra, yöneticinin ve çalışan ekibinin işletmeye bağlılık düzeyi, işletme 

hedefleri ile kendi hedeflerini ne ölçüde özdeşleştirmiş olduğu ve işletmenin toplam 

hedeflerini ne kadar benimsediği de, bu süreci etkileyecektir.  Motive olmuş, kuruma 

aidiyat duygusu yüksek ve işletmenin toplam hedeflerini kavramış bir çalışan veya 

komite üyesi, belki iş konusunda fikir çatışmasına girebilecek, ancak bunu kişisel bir 

çatışmaya dönüştürmeyecektir.  Burada da, personel güçlendirmenin önemi gündeme 

gelmektedir.  Güçlendirilmiş bir ekip üyesi veya karar verici karar sürecinin 

etkinliğini arttıracaktır (Conger ve Kanungo, 1988). 
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2.2.8.5. Kararların Birbirini Tamamlayıcı Olması  

 

İşletmelerin faaliyetleri, birçok kararın toplamından oluşmaktadır.  Bu kararların 

birbirini tamamlayıcı olması ve toplamda işletmenin misyon ve vizyonu ile paralellik 

göstermesi gerekmektedir. 

 

Hızlı karar vericiler, stratejik ve operasyonel kararları bütünleştirme girişiminde 

bulunurlar. Yavaş karar verenler her kararı diğerlerinden ayrı olarak ele alır ve 

kararların nasıl diğer kararlar ile ilgili olduğunu genellikle atlarlar (Eisenhardt, 

1989). Dolayısıyla iyi karar vermek için bir karar vericinin kararın işletmeyi ve diğer 

kararları nasıl etkilediği ve şuan ve gelecekte ne gibi etkilerde bulunacağı gibi 

konuları göz önüne alması gerekmektedir (Zack, 2006:1-11). 

       

Alınan kararın diğerleri ile entegre edilmesi, hem toplamda işletmeye daha fazla 

fayda sağlayacak, hem de uyumlu bir karar olduğundan, yaratacağı güven nedeniyle, 

kararın alınma hızı artacaktır (Eisenhardt, 1992:37). 

  

Karar verme sürecinde kararların birbirini tamamlayıcı olması finansal amaçların 

gerçekleştirilmesinde önem kazanmaktadır. Bu yüzden birbirini tamamlayıcı kararlar 

için iç ve dış birçok faktörün göz önüne alınmasına ve daha fazla bilgiye ihtiyaç 

duyulmaktadır (Epstein ve Buhovac, 2006:26). 

 

Kararların birbirini tamamlayıcı olmasının yolu, üst yönetimin stratejileri ile, aşağıya 

doğru tüm yönetici ve karar vericilerin hedefleri arasındaki bağlantıların tam 

olmasıdır.  Yani kurumdaki bilgi akışı çok iyi çalışabilmeli, ve tüm kademeler 

işletmenin tümü ile ilgili hem bilgiye hem sorumluluğa sahip olabilmelidir.  Bu da 

hem organizasyon yapısı ile, hem de insan kaynağının yönetimi ve güçlendirilmesi 

ile sağlanabilecektir (Hempel ve diğ, 2009) (Spreitzer, 1995). 

 

Eisenhard çalışması ve modeli; karar hızının arttırılması için gerekli beş koşulu 

tanımlamıştır.  Bu koşullar sağlandığında, işletmenin daha hızlı karar alacağı ortaya 

konmuştur.  İşletme için önemli olan bu koşulları her karar sürecinde sağlayabilmek, 
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yani bu konuda çalışan ve istikrarlı bir sisteme sahip olabilmektir.  Bu koşulları 

özellikle organizasyon yapısı alanındaki ve personel güçlendirme alanındaki 

çalışmalarda birlikte incelediğimizde ise, koşulların sağlanmasının, organizasyon 

yapısı ve personel güçlendirme ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. 

 

2.2.9.  Karar Hızının Arttırılması Konusunda Diğer Bazı Çalışmalar 

 

Karar hızının ve kalitesinin arttırılmasında, Eisenhard çalışmasının yanısıra diğer 

önemli çalışmalar da mevcuttur.  Bu çalışmalarda, karar hızının arttırılmasında, 

genellikle organizasyon yapısının ve personel güçlendirmenin etkileri 

vurgulanmıştır.  Örneğin Gilmore (1998:106-120) çalışmasında; farklı 

organizasyonel yapıların, farklı karar verme süreçlerine neden olduğu tespiti 

yapılmıştır.  Merkezi birimlerin baskın olduğu bir yapıda, üst yönetim tarafından 

kararların verilmesi durumunda, karar süreci ve kalitesi düşmekte, verilen kararlar 

pazardaki ihtiyaçlara kıyasla yavaş kalmakta ve istenilen proaktif sonuçları 

üretememektedir.  Buna karşılık daha hızlı ve etkin bir karar süreci oluşturulabilmesi 

için; organizasyon yapısında yetki devri yapılması ve kararların uygulayıcıların 

oluşturduğu küçük takımlar ve bu takımların liderleri tarafından verilmesi 

önerilmektedir.   Gilmore, çalışmasının sonuç kısmında; organizasyon yapısı 

unsurlarının ve karar vericinin yani insan kaynağının özelliklerinin, karar sürecinin 

etkinliğinde en önemli iki alan olduğu tespitini yapmıştır.    

 

Andersen (2005:1065) çalışmasında, işletmenin performansı ile, organizasyon yapısı 

ve karar süreci arasındaki ilişki incelenmiştir.  Özellikle dış çevrenin karmaşıklığının 

ve değişim hızının yüksek olduğu durumlarda bu ilişki daha da önemli hale 

gelmektedir.  Çalışmada, karar sürecini etkileyen iki organizasyonel faktör; katılımcı 

yönetim tarzı ve yetkilendirme olarak belirlenmiştir.  Dış çevrenin değişim hızının 

yüksek olduğu durumlarda, bu iki faktörün varlığı, karar hızını arttırmakta ve 

işletmenin performansını (karlılık, satış büyümesi ve yenilikçilik ile 

ölçümlenmektedir) arttırmaktadır. 
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Burns ve Stalker, 1961’de yaptıkları çalışmada; organizasyon yapılarına göre 

şirketleri mekanik ve organik olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Mekanik 

organizasyonlar, dikey iletişimin hâkim olduğu, yüksek seviyede uzmanlaşma içeren 

katı ve kapalı yapılar olarak tanımlanmıştır. Organik yapılar ise, yatay iletişimin 

desteklendiği, uzmanlaşmanın daha düşük seviyede olduğu, esnek ve açık yapılar 

olarak belirlenmiştir. Mekanik yapıların durağan ve tahmin edilebilir sektörlere, 

organik yapıların ise değişim hızı yüksek, dinamik iş çevrelerine hitap edeceği 

öngörülmüştür.  Organik yapılarda çalışanların daha yetkili ve insiyatif kullanır 

durumda olacağı ve bu nedenle, değişim hızı yüksek çevrelerde, organik yapıların 

kurulması yolu ile, işletmelerin karar sürecinin hızlanıp çevreye uygun hale geleceği  

vurgulanmıştır. 

 

Hogue ve Watson (1985: 205-212), karar verme sürecinin üç aşamasından 

bahsetmişlerdir. İlk aşamada karar verme sistemlerinin isabetli karar vermeye olanak 

sağlayacak doğru ve zamanlı bilgiyi yöneticilere sağlaması gerekir. Karar verme 

sistemleri ise, organizasyon yapısının önemli bir parçasıdır. Yapının, pozisyonları ve 

departmanları ile tasarımındaki başarı, bu bilgi akışının kalitesinde önemli bir rol 

oynayacaktır.  İkinci aşamada, karar verme sistemleri çeşitli alternatif hareket 

planları önerebilmelidir.  Bu da yapının birimlerindeki ve birimleri arasındaki 

ili şkilerin ve planlama sistemlerinin bir sonucu olarak gerçekleşebilecektir. Son 

aşamada ise karar verme sistemleri alınan kararın veya yapılan uygulamanın 

kontrolünü yapabilmeli, sonuçlarını izleyebilmelidir.  Bu ise, yine organizasyonun 

içindeki kontrol ve performans ölçme sistemlerinin tasarımına ilişkin bir faaliyettir. 

 

Lewis ve Fandt (1989:13), organik yapıdaki organizasyonların yalnızca esneklik 

değil, bilgi edinme sürecinin etkinliği nedeniyle daha etkin karar mekanizmaları 

barındırdığını savunmaktadır. Mekanik yapılarda, rutin bilgi akışı ve standart 

prosedürlerin takibi teşvik edildiğinden, karar vericiler kaliteli bilgi kaynakları 

aramamakta, kolay ulaşılabilir ve prosedürel olarak desteklenen kaynakları tercih 

etmektedirler. Oysa organik yapılarda, takım oyunu ve problem çözme teşvik 

edildiğinden karar vericiler güçlenmekte ve en kaliteli bilgi kaynaklarını tercih 

etmektedirler. Slevin ve Covin’e göre dinamik çevrelerde organik organizasyonlar 
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mekaniklere oranla daha başarılı olurken, durağan çevrelerde bunun tam tersi 

görülmektedir. (1995)  

 

Organizasyon yapısının dolaylı etkisinin yanısıra, karar verme ve karar hızı ile 

personel güçlendirme arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar da mevcuttur.  Bugün 

işletmeler, geçmişte hiç yapmadıkları düzeyde, müşterinin ihtiyaç ve taleplerine 

ağırlık vermiş ve bu taleplere en etkin ve hızlı biçimde yanıt vermenin yollarını 

aramıştır (Go, Monachello ve Baum, 1996).  İşte bu noktada, müşterinin ihtiyaç ve 

taleplerinin karşılanması sürecinin örgütsel değil, aslında bireysel bir yanıt olduğu, 

bir başka ifade ile, kişilerin, yanıt/çözüm üretmede örgütlerden daha önemli olduğu 

tespiti yapılmıştır (Riley, 1996). 

 

Karar verme sürecinin etkin çalışabilmesi için McGregor’a (2002) göre; 

- Üst yönetim kademeleri arasında etkili iletişim sağlanmalıdır. 

- Örgütün toplam düşünce kalitesi yükseltilmelidir. 

- Kararların uygulanması ve sonuçların geribildirimini sağlayan süreçler 

iyileştirilmelidir. 

- En önemlisi, karar dengesinin kurulabilmesi için organizasyonun yapısı 

ve kompozisyonu işletmenin gereklerine uygun tasarlanmalıdır. 

McGregor’un tespitlerinde de, personel güçlendirmenin karara etkisi ve yapısal 

faktörlerin bu süreç üzerindeki önemi vurgulanmıştır. 

 

Huber (1990), merkezi olmayan bir karar verme süreci tasarımının, dinamik 

çevrelerde çok etkili olacağını savunmaktadır. Bunun nedeni, yöneticilerin sık 

değişen çevre koşulları karşısında, merkezi bir yapının onayına bağlı kalmaksızın 

hızlı ve etkin kararlar verebilmeleridir.   Yani karar veren yönetici ve çalışan kadrosu 

bu şekilde güçlendirilmiş olmaktadır. 

 

Organizasyonu bütünüyle formal yapıya taşımak yerine, rutin süreçleri kurallarla 

tanımlayarak formelleştirmek ve diğer süreçleri bunun dışında bırakmak toplam 

performans açısından faydalı olacaktır (Adler ve Borys, 1996). Stratejik karar verme 

sürecinin enformel yapıda bırakılması, karar vericinin organizasyonel kısıt ve 
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süreçleri daha iyi anlamasında, yaratıcılığını ve sezgisel yeteneklerini kullanmasına 

imkân tanımaktadır (Berman, Down ve Hill, 2002:13-31).  Buradan da karar 

vericinin sezgi, yaratıcılık ve insiyatif gibi özelliklerinin karar hızını etkilediği 

sonucunu çıkarabiliriz. 

 

Personelin, özellikle de hizmet sunumu sırasında müşteri ile temas eden personelin 

önemi son derece artmıştır.  Öyle ki, benzer sistemlere ve yapılara sahip işletmeler 

için, birbirlerine göre fark yaratabilmenin ve rekabet avantajı sağlayabilmenin tek 

yolu bu personelin etkin yönetimidir. (Sparrow, Randall ve Jackson, 1994).  

Yaratılan fark, artık sadece hizmetin teknik tarafı (yani hangi hizmetin verildiği) 

değil; hizmetin biçimi (yani nasıl verildiğinin) de çok önemli hale gelmiş olmasıdır.  

Bunu yapacak olan kişi de, yukarıda bahsedildiği gibi, müşteriye hizmeti sunan 

noktadaki insan kaynağıdır.  Yani müşteri taleplerine en hızlı yanıtı verebilmek, 

işletmenin hızlı ve kaliteli karar almasını gerektirmektedir.  Bu kararı en hızlı ve en 

kaliteli alabilecek kişi ise, işletmenin müşteri ile en yakın ilişkiyi kuran personelidir.  

Bu kadronun güçlendirilmiş olması kararın kalitesini de hızını da arttıracaktır. 

 

2.3. Coğrafi Temelli Bölümlendirilmi ş Organizasyonlarda Personel 

 Güçlendirme ile Karar Hızı İlişkisi ve Araştırma Modeli 

 

2.3.1.  Personel Güçlendirmenin ve Karar Hızının Önemi 

 

Batı ülkelerinin ekonomilerinde sınırların ortadan kalkması ve küreselleşme süreci 

sonucunda piyasalardaki rekabetin şiddeti artmıştır.  Bu dönüşüm sürecinde, sermaye 

ve teknoloji daha rahat ulaşılabilen metalar haline gelmiş; her alanda alternatif ürün 

ve hizmetlerin sayısı artmış ve her ülkedeki müşteriler, alternatifler hakkında daha 

fazla bilgi sahibi duruma gelmiştir.   Bu sürecin bir sonucu olarak; işletmeler için, 

ürün odaklı çalışma biçimleri her geçen gün önemini yitirmiş, bunun yerine hizmet 

kalitesi ve müşteri odaklılık üzerine yoğunlaşılmıştır. (Carlzon, 1987).   

 

İşletmeler, geçmişte hiç yapmadıkları düzeyde, müşterinin ihtiyaç ve taleplerine 

ağırlık vermiş ve bu taleplere en etkin ve hızlı biçimde yanıt vermenin yollarını 
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aramıştır (Go, Monachello ve Baum, 1996).  İşte bu noktada, müşterinin ihtiyaç ve 

taleplerinin karşılanması sürecinin örgütsel değil, aslında bireysel bir yanıt olduğu, 

bir başka ifade ile, kişilerin, yanıt/çözüm üretmede örgütlerden daha önemli olduğu 

tespiti yapılmıştır (Riley, 1996). 

 

Buna bağlı olarak da, personelin, özellikle de hizmet sunumu sırasında müşteri ile 

temas eden personelin önemi son derece artmıştır.  Öyle ki, benzer sistemlere ve 

yapılara sahip işletmeler için, birbirlerine göre fark yaratabilmenin ve rekabet 

avantajı sağlayabilmenin tek yolu bu personelin etkin yönetimidir. (Sparrow, Randall 

ve Jackson, 1994) 

 

Yaratılan fark, artık sadece hizmetin teknik tarafı (yani hangi hizmetin verildiği) 

değil; hizmetin biçimi (yani nasıl verildiğinin) de çok önemli hale gelmiş olmasıdır.  

Bunu yapacak olan kişi de, yukarıda bahsedildiği gibi, müşteriye hizmeti sunan 

noktadaki insan kaynağıdır.   

Yukarıda açıklanan sürecin bir sonucu olarak, işletmeler müşteri odaklılık ve hizmet 

kalitesi kavramlarına odaklanmıştır.  Bu odaklanmanın yapılan temel adımlarına 

bakarsak; 

 

- Organizasyonel yeniden yapılanmalarla, yapılardaki kademe sayısı azlatılmış 

bu şekilde hem maliyet tasarrufu sağlanmış (Woods ve King, 1996), hem de 

daha önemlisi tepe yönetimle müşteri arasındaki mesafe azaltılmıştır 

(Carlzon, 1987).  Bu aynı zamanda müşteri ile temas eden personelin yaşadığı 

bürokrasiyi de azaltmış ve motivasyonunu arttırmıştır. 

- İletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, orta kademe yönetimin azaldığı 

veya ortadan kalktığı durumlarda da, üst yönetime, çalışanları kontrol 

konusunda yeterli desteği sağlamıştır (Riley, 1996). 

- Yeni ortaya çıkan basık organizasyon yapısı, tüm işletmeyi pazara ve 

müşteriye yaklaştırmış, bu sayede işletmenin daha esnek, daha uyumlu, daha 

hızlı ve müşteriye daha etkin yanıt üretebilecek duruma gelmesini sağlamıştır 

(Carlzon, 1987).   
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- Yapının yanısıra, çalışma anlayışı açısından, müşterinin ihtiyaç ve 

şikayetlerine çözüm bulmak, mevcut müşterileri elde tutmak için özel çaba 

göstermek ve uzun dönemli müşteri bağlılığı yaratmak da önemli hale 

gelmiştir (Lewis, 1995). Bir müşteriyi bile kaybetmenin vereceği zarar, yeni 

müşteri bağlamanın maliyeti, memnuniyetsiz bir müşterinin, 9 veya 10 kişiyi 

etkileyebileceği gibi yaklaşımlar öne çıkmıştır  (Hopson ve Scally, 1991). 

 

İşletmelerin dış çevredeki değişime yanıt vermek için uyguladığı değişimlerin en 

önemlilerinden birisi, müşteriye hizmeti sunan çalışanlara yetki devri yapmak ve bu 

çalışanları güçlendirmektir.  Özellikle hizmet kalitesinin tahmin edilebilirliği ve 

sürekliliğinde sorun yaşanılabilen hizmet sektöründe, bu personelin güçlendirilmesi 

ve yetkilendirilmesi büyük önem taşımaktadır (Lashley, 1996).  

 

Özellikle hizmet sektörlerinden bazılarında, hizmeti tüm detayları ile standart hale 

getirmenin zor olduğu, ayrıca bir hizmet ne kadar kişisel, yaratıcı ve anlık 

tasarlanmış olursa müşteri için o kadar değer yarattığı tespit edilmiştir (Beckers, 

1998). İşte bunun sonucunda, önceki uygulamalara yeni bir altarnatif olarak, 

“personel güçlendirme” kavramı ortaya çıkmıştır ve bu doğrultuda, hizmet sunan 

personel gerekli yetki ile yetkilik ile ve kaynak ile güçlendirilerek, müşterinin 

ihtiyacına, talebine veya şikâyetine hızlı ve etkili çözüm üretme görevi kendisine 

verilmiştir. 

 

Bu personelin temel hedefi, müşteri memnuniyeti yaratmaktır.  Bu hedef 

doğrultusunda, her müşterinin ihtiyacının anlamak, hizmeti buna göre olabildiğince 

kişiselleştirmek, ihtiyaca yönelik hızla karar alabilmek ve uygulamak ve hizmet 

kalitesinde oluşabilecek hataları hızla tespit edip ortadan kaldırmakla görevlidir 

(Baum, 1995). Bu bakış açısıyla personel güçlendirmedeki amaç, personelin 

enerjisinin, kapasitesinin ve yaratıcılığının tümünü ortaya çıkararak, müşteri 

hizmetinde fark yaratabilmektir (Carlzon, 1987). Yukarıda bahsedilen yeniden 

yapılanma süreçlerinde de, kademe sayısı azaltılarak hem üst yönetim piyasaya ve 

müşteriye yaklaştırılmakta, hem de müşteri ile ilişkide olan personelin yetkisi, 

kaynaklara ve bilgiye ulaşımı ve motivasonu arttırılarak; işletme; piyasaya hızlı tepki 
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verecek biçime getirilmektedir.   Hizmet sektöründe olup, personel güçlendirme 

yaklaşımını etkin biçimde uygulayan işletmeler incelendiğinde, performans 

göstergelerinin çoğunlukla oldukça başarılı olduğu tespit edilmiş, ve bu işletmelerin 

liderleri, bunun personel güçlendirmenin bir sonucu olduğunu özellikle vurgulamıştır 

(Parsons, 1995). 

 

Önceki bölümlerde ifade edildiği gibi; coğrafi temelli çeşitlendirilmiş yapılar, bir 

merkez ve farklı coğrafyalarda aynı operasyonları yapan şubeler olarak 

tanımlanmaktadır.  Bu yapıların birimleri/şubeleri; örneğin bir holding merkezi ve 

ona bağlı farklı işkollarının olduğu yapılardaki kadar bağımsız değildir.  Coğrafi 

olarak dağılmış olan şubelere yetki devri yapılmaktadır, ancak işletmenin stratejik 

bazı fonksiyonları da merkezden idare edilmektedir.  Şube sayısı ve 

konumlandırması, toplu satınalma, şubelerin hedeflerinin belirlenmesi gibi konular 

merkezi olarak yönetilmekte, ancak günlük operasyonların ve müşteri ilişkilerinin 

tümü ise şubelerde yönetilmektedir.  Bu operasyonların gerçekleştirilmesi alanında 

şubeler yetkilendirilmiştir ve performansları sonuç odaklı olarak ölçümlenmektedir. 

 

Şubelerin farklı coğrafyalarda kurulma amacı, yerel müşteriye yakın olmak, yerel 

müşterinin farklı ihtiyaçlarını hızlı olarak algılayıp çözüm üretebilmektir.  Bu tez 

çalışmasında bu tip organizasyonlarda personel güçlendirmenin karar hızına etkisi 

incelenirken, kastedilen karar hızı, müşteriye yönelik kararları içermektedir. 

İşletmenin pazardaki başarısı için bu kararlardaki hız büyük önem taşımaktadır.  

Yani; örneğin bu yapıların merkezindeki bir sabit kıymet yatırımı konusundaki 

kararlar değil, tamanen müşteri ile ilgili kararlar ele alınmaktadır.  Yapının 

unsurlarının personel güçlendirmeye etkisi, güçlenen personelin de müşteri ile ilgili 

kararlarda sapladığı hız artışı ve buna bağlı hizmet kalitesi incelenmektedir.  

 

Önceki bölümlerde, özellikle bu yapıya örnek olarak pazarlama kanalları ele 

alnırken, merkezin ve şubelerin organizasyon şemalarına değinilmiştir.  Şubede 

genellikle bir şube müdürü, ona bağlı yöneticiler ve çalışanlar bulunmaktadır.  

Burada karar hızından bahsederken, şubenin veya şubedeki çalışanların müşteri ile 
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ilgili konularda, sorunlarda veya ihtiyaçlarda ne ölçüde hızlı yanıt üretebildiği 

vurgulanmaktadır.    

 

Hangi kararların ne düzeyde merkezi yönetim ne düzeyde yerel ve çok sayıdaki şube 

yönetimi tarafından verileceği organizasyon tasarımının önemli noktalarının başında 

gelmektedir (Kotler ve Armstrong, 2001:439). 

 

Karar süreci merkezileştirerek maliyetleri düşürmek veya merkezi yapıdaki en iyi 

uzmanlardan yararlanmak istenebilir.  Hatta satınalma, hazine yönetimi gibi 

alanlarda bu merkezi yaklaşım önemli faydalar getirebilir.  Ancak müşteri ile ilgili 

kararların yerel anlayış ile alınması, yerel personeli güçlendirecek ve kararın hem 

kalitesini hem de hızını önemli ölçüde arttıracaktır.  Bu da işletmenin yerel pazar 

koşullarına uyumunu sağlayacaktır.  Farklı bir ilden veya ülkeden tüm şubeler adına 

genel kararlar alan bir üst yönetim yaklaşımının, yerel noktadaki müşterinin 

demografik özelliklerini veya taleplerini tam olarak bilmesi beklenemez. Ayrıca bu 

alanda yerel olarak faaliyet gösteren rakipler varsa, işletmenin rekabette zorluk 

yaşaması söz konusu olabilir.  Yerel rakibin olası hamlelerinde, merkezi yapıya 

durumun aktarılması, kararın merkezi olarak alınıp şubeye bildirilmesi, uygulanması 

gibi süreçlerde önemli sıkıntılar yaşanacaktır. Yine personel yönetiminde de; 

merkezi ve standart ücret ve teşvik politikaları; yerel noktalarda personel ve özellikle 

satış kadrolarının istihdamında dezavantaj yaratabilir (Kotler, 2000: 495).  

 

Sonuç olarak, coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyonların, hizmet kalitesini 

arttırabilmesi ve rekabette avantaj sağlayabilmesi için karar hızı ve perspnel 

güçlendirme başlıklarının çok önemli olduğu tespitini yapabiliriz.  Yerel noktada 

müşteri ihtiyacını anlayıp, hızlı karar ve çözüm üretmek önemlidir, diğer yandan 

ilgili çalışanın bunu yapabilmesi için her açıdan güçlendirilmiş olması 

gerekmektedir. 

2.3.2. Organizasyon Yapısı ve Personel Güçlendirme İlişkisi 

 

Tezin organizasyon yapısı ile ilgili bölümünde, çok şubeli yapılar incelenirken, 

burada şubede müşteriye hizmet sunan personelin güçlendirilmesinin önemi ele 
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alınmıştı.  Genel olarak bakıldığında ise; personel güçlendirmenin gerçekleşebilmesi, 

organizasyondaki üç unsur arasındaki etkileşime bağlıdır.  Bu üç unsur yönetici, 

güçlendirilecek personel ve organizasyonun kendisidir.  Organizasyonun yapı ve 

işleyiş tarzı, güçlendirme üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.  Bu etki aşağıdaki 

şekillerde ortaya çıkmaktadır; (Koçel, 2003:418) 

- Organizasyon yapısının basık olması güçlendirmeyi kuvvetlendirir. 

- İş tanımları ve işleyiş prosedürlerinin katılımcılığa imkan verecek tarzda 

tasarlanması, güçlendirmeyi etkiler. 

- Açık ve net bir misyon ve vizyon tarifi ve bunun paylaşılması güçlendirmeyi 

hızlandırır. 

- Güçlendirilmiş davranışları destekleyen bir ödüllendirme sisteminin varlığı, 

güçlendirmeyi kuvvetlendirir. 

- Organizasyonda bilgi paylaşımını sağlayacak sistemin konulması 

güçlendirmeyi etkiler. 

- Kaliteli personel bulma, temin ve muhafazası güçlendirmeyi etkiler. 

- Personelin sürekli kendini geliştireceği eğitim ve öğrenme ortamını yaratmak 

güçlendirmeyi etkiler. 

 

Koçel (2003) çalışmasının yanısıra, bu bölümün önceki kısımlarında ele alınan 

çalışmalarda da, organizasyon yapısının personel güçlendirmeye etkileri net olarak 

ortaya konmuştur.  

 

Carlzon (1987) çalışması, basık organizasyon yapısının tüm işletmeyi pazar ve 

müşteriye yaklaştırdığını, yetki devrini sağlayarak personeli güçlendirdiğini ve bu 

sayede işletmenin daha esnek, uyumlu ve müşteriye daha etkin yanıt üretebilecek 

duruma geldiği tespitini yapmıştır.   Bu yolla, müşteri ile ilişkide olan personelin 

yetkisi, kaynaklara ve bilgiye ulaşım kapasitesi arttırılmakta, aynı zamanda 

motivasyonu da arttırılmaktadır. 

 

Thomas ve Velthouse (1997) çalışması da, daha önce incelendiği gibi, 

güçlendirmeyi; personelin yasal otoritesini arttırmak, kapasitesini arttırmak ve 

motivasyonunu/enerjisini arttırmak şeklinde tanımlamıştır.  Buradaki üç faktörün ilk 
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ikisi de organizasyon yapısı ile ilgilidir.  Yasal otorite yine yapının yetki devri 

yapacak şekilde tasarlanmasını gerektirmektedir.  Personelin kapasitesini arttırmak 

ise, işe seçme, eğitim, kültüre uyum, bilgi akışı gibi organizasyonel koşullarla 

sağlanmaktadır.  Güçlendirmeye yatkın ve işletmenin kültürüne uyum sağlayabilecek 

elemanların seçimi, personel güçlendirme için çok önemlidir (Zemke ve Schaaf, 

1989).  Güçlendirme sürecinin gerçek anlamda uygulanabilmesi için, işletmeye yeni, 

katılan personelin, hem işle ilgili eğitim süreci çok iyi yapılmalı, hem de işletme 

içinde sosyalleşmesi ve işletmenin kültürüne ve değerlerine uyum sağlayabilmesi 

için bu alanda eğitilmelidir (Hales, 1994).   Benzer şekilde, organizasyon 

yapısındaki, performans ölçme ve ödül sisteminin de güçlendirmeye uygun hale 

getirilmesinin önemi Conger ve Kanungo (1988) çalışmasında vurgulanmıştır. 

 

Conger ve Kanungo (1988) çalışmasında; güçlendirme sürecini başlatan ilk 

faktörlerin, organizasyonel faktörler, koçluk sistemi, ödül sistemi ve işin yapısı 

olarak belirlenmiştir.  Burada, ödül sistemini ve işin yapısını da, organizasyon 

yapısının alt başlıkları olarak ele alırsak, yapının güçlendirme üzerindeki etkisi 

açıkça ortaya çıkmaktadır. 

 

Benzer şekilde, Spreitzer’in 1995 ve 1996’daki çalışmalarında; basık organizasyon 

yapısı ile, güçlendirme ilişkisi; ayrıca yine organizasyon yapısının alt başıkları olan; 

bilgiye ulaşım kanallarının çokluğu ile güçlendirme ilişkisi ve kişisel performans-

ödül sistemlerinin varlığı ile güçlendirme ilişkisi net olarak ortaya konmuştur. 

 

Bu çalışmaların yanısıra, uygulamalı Klidas(2001) çalışmasında, çok şubeli bir otel 

zincirinin farklı ülkelerdeki otellerinde, personel güçlendirme konusu ve hizmet 

kalitesine etkisi incelenmiştir.  Bu incelemede, personel güçlendirmeyi etkileyen 

faktörler de ele alınmış ve konu üzerinde ampirik bir çalışma yapılmıştır.  Ayrıca 

kültürlerarası farkların bu faktörleri ve güçlendirmeyi nasıl etkilediği de 

incelenmiştir.  Çalışma kapsamında, otel zincirinin merkezindeki ve sekiz Avrupa 

ülkesindeki şubelerindeki toplam 427 yöneticisi ve çalışanına anket uygulaması 

yapılmıştır.  Bu çalışmanın da modelinde; organizasyon yapısı unsurlarının personel 

güçlendirmeye etkisi ile ilgili hipotezler mevcuttur.  Bu hipotezlerde; 
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- Karar sürecinde merkezileşmenin azalmasının, 

- Personel seçimi ve eğitiminin 

- Performansa bağlı ödül sisteminin 

- Basık organizasyon yapısının 

- Bilgi paylaşımının personel güçlendirmeyi arttıracağı öne sürülmüştür. 

 

Farklı çalışmalarda da vurgulandığı üzere, personel güçlendirme sürecinin her 

adımında, organizasyon yapısı ile ilgili unsurlar önemli rol oynamaktadır.  Coğrafi 

temelli bölümlendirilmiş organizasyon yapısına ilişkin önemli unsurlar, önceki 

bölümlerde belirlenmişti.  Bu unsurların her birinin güçlendirme ile ilişkisi ise, 

aşağıda ele alınmıştır. 

 

2.3.2.1. Organizasyon Yapısı Unsurlarının Güçlendirme İle İlişkisi 

 

Merkezileşme:  Koçel(2003), Klidas(2001), Hempel ve diğ.(2009) ve Kotler(2000) 

çalışmalarının tümünde, yapının merkezkaçlığı ile personel güçlendirme arasındaki 

ili şki ifade edilmiştir.  Yani karar yetkisi üst yönetimden ne kadar aşağıya inerse, 

ilgili personel o ölçüde güçlendirilmektedir.  Özellikle coğrafi temelli 

bölümlendirilmiş yapılar açısından bakıldığında, bu etkinin daha da artması 

beklenebilir.   Müşteri ile ilgili konularda şubeye ve şube çalışanlarına yetki devri 

yapılması ile şube personelinin hem insiyatifinin, hem motivasyonun artması ve 

personelin güçlenmesi öngörülebilir.    

 

Formalleşme:  Formalleşme ve personel güçlendirme ilişkisi, detaylı olarak Baum 

ve Wally(1994), Podsakoff, Nichoff, MacKenzie, Williams (1993) ve Hempel, 

Zhang ve Han(2009)  çalışmasında incelenmiştir.  Bu çalışmaların ilk ikisinde, 

formalleşme, politikaların, iş tanımlarının, organizasyon yapılarının, plan ve 

hedefleme sistemlerinin net olarak ifade edilmesi ve yazılı iletişim yoluyla herkesin 

bilgisine sunulması olarak tanımlanmıştır.  Bu tarifi ile, formalleşmenin kişisel 

insiyatifleri ve esneklikleri azalttığı vurgusu yapılmaktadır.  Uygulanmasındaki amaç 

ise, özellikle büyük ölçekli organizasyonlarda, rutin faaliyetlerin aksamadan 

gerçekleşmesini sağlamaktır.  Ancak diğer yandan, önceki bölümlerde bahsedildiği 
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üzere, coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyonlarda, şube personelinin 

insiyatif ihtiyacı gözönüen alındığında, formalleşmenin personel güçlendirmeyi 

azaltması beklenmektedir. 

 

Hempel, Zhang ve Han(2009) çalışması ise, diğer çalışmalardan bazı noktalarda 

farklılık göstermektedir.  Daha önceki bölümde de ifade edildiği gibi, bu çalışmada 

formalleşme iki başlıkta incelenmiştir.  Organizasyonel formalleşme, işletmenin 

genel stratejisinin, vizyon ve politikalarının net olması, yazılı ve sözlü yollarla tüm 

çalışanlara aktarılması olarak tanımlanmıştır.  Bu tarz bir formalleşme, personelin 

daha net ve ne istendiğini bildiği bir işletme ortamında çalışmasını sağlayacak ve 

personeli güçlendirecektir.  Makaledeki tanımlama ile organizasyonel formalleşme, 

“çalışanların farklı yönlere sürüklenmemesi için nehir yatağının oluşturulmasıdır, 

nehrin içinde nasıl yol aldıkları kendi insiyatiflerindedir.” 

 

Diğer yandan, görev tanımları ve iş yapış biçimlerinin çok kesin bir şekilde yazılı 

hale getirilmesi ise iş formalleşmesi olarak adlandırılmıştır.  Bu tip bir 

formalleşmenin ise, personelin yetkisini daraltacağı ve motivasyon kaybına neden 

olarak personel güçlendirmeye olumsuz etki yapacağı ortaya konmuştur. 

 

Kademe Azaltma: Bu unsurun da personel güçlendirme ile ilişkisi farklı 

çalışmalarda ele alınmıştır.  Koçel (2003) organizasyon yapısının basık olmasının 

güçlendirmeyi kuvvetlendirdiğini ifade etmiştir.  Kademelerin azalması, hem alt 

düzey çalışanlarına bazı kararlara katılma fırsatı sağlayacaktır ve bu sayede 

yetkilerini arttıracaktır.  Hem de bilgi akışı hızlanacağından, personelin onay alması 

veya danışması gereken durumlarda sorun çözme becerisi ve hızı artacaktır. 

Barner(1994) ve Klidas(2001) çalışmalarında, kademe azaltmanın personel 

güçlendirmedeki rolü vurgulanmıştır.   Klidas çalışmasında, farklı ampirik 

çalışmalardan örnekler de verilmiştir.  Novotel firması, müşteri odaklı yeni felsefesi 

doğrultusunda, personeli güçlendirmek amacı ile, orta kademe yönetim düzeyini 

kaldırarak, daha yatak ve basık bir yapı inşa etmiş ve yeniden yapılanmıştır. 

(Parsons, 1995)  Benzer şekilde, Harvester gıda perakende zincirinde de, tamamen 

hizmet kalitesini arttırmak amacıyla, şubede müşteri ile temas eden personelin 



 

 134 

güçlendirilmesi amaçlanmış, bu amaç doğrultusunda, hiyerarşik yapıdan 

vazgeçilerek kademeler azaltılmıştır. (Ashness ve Lashley, 1995) 

 

Performansa Bağlı Ödüllendirme:   Organizasyon yapısındaki ödül sistemi, 

personel güçlendirme sürecinin önemli bir parçasıdır.  Üst kısımlarda da belirtildiği 

gibi, güçlendirilmiş personelin üzerinde, eskisi kadar yönetici kontrolü olmayacaktır, 

bunun yerini özkontrol mekanizmaları almalıdır. (Simons, 1995)  Bu mekanizmaları 

güçlendirmek için, performansa dayalı bir ödülllendirme/ücretlendirme sistemi 

gereklidir.  Conger ve Kanungo (1989) çalışmasındaki güçlendirme sürecinde de, 

performansa bağlı ödül sistemi güçlendirmeyi sağlayan en önemli koşullardan 

birisidir.  Önceki bölümde incelenen çok şubeli yapı örneklerinde de, özellikle şube 

personelinin güçlendirilmesinde performansa bağlı ödül sisteminin önemi 

vurgulanmıştır (Levy ve Weitz, 2004). 

 

Bilgiye Ulaşım:  Conger ve Kanungo (1989) ve Spreitzer (1995) çalışmalarında, 

organizasyondaki bilgi paylaşımının, personelin güçlendirilmesine olumlu etkileri 

detaylı olarak ele alınmıştır.  Bu bilgiler ise, organizasyonun geneline ilişkin bilgi, 

personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve personelin yaptığı işteki performansına ilişkin 

bilgiler olarak sınıflanmıştır.  Aslında bu bilgilere, piyasa ile ilgili ,rekabet ile ilgili 

ve müşterinin beklentileri ile ilgili bilgileri de eklemek mümkündür.  Sonuç olarak 

müşteri ile iletişim içerisinde olan personel, kendi işini iyi bilmek kadar, kurumu 

hakkında da detaylı bilgiye sahip olmalıdır.  Bu anlamda, personelin 

güçlendirilebilmesi için, organizasyonun misyonu ve hedefleri ile ilgili (Spreitzer, 

1995), iş planları ile ilgili (Lawler, Mohrman ve Ledford, 1995) ve performansı ile 

ilgili (Spreitzer, 1995) bilgilerin aktarılması gerekmektedir.   

 

Spreitzer (1995) çalışmasında, bilgiye ulaşım, personeli güçlendiren en önemli 

faktörlerden birisi olarak ele alınmış ve yapılan araştırma sonucunda, güçlendirme ile 

ili şkisi net olarak tanımlanmıştır. 

 

Aynı şekilde, coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyonlarda, yöneticilerin de, 

yetki devrettikleri çalışanların performansını, iş sonuçlarını ve şubede oluşan verileri  
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sürekli izlemesi gerekmektedir.  Bu sayede, yetkiyi şubeye devreden yönetici, sürekli 

sonuçları izleyerek, sorun olması durumunda müdahale etme fırsatı yakalayacaktır.  

Bu altyapının varlığı, yöneticinin yetki devredebilmesini kolaylaştıracaktır.   

 

Gelişen teknolojik iletişim imkanlarının, personelin güçlendirilmesi ve karar hızının 

arttırılması konusunda sağladığı önemli katkılar, Malone (1997) çalışmasında da 

vurgulanmıştır. 

 

Tüm bu bilgi akışının hızlı ve kaliteli işleyebilmesi için, uygun bilgi teknolojisinin 

kullanılması gerekmektedir.  Özellikle coğrafi temelli çok şubeli yapılarda, hem 

yöneticinin çalışanlarla bilgi paylaşması, hem de teknoloji yoluyla bu bilginin 

paylaşımı çok önemlidir.  Bu teknoloji, verileri en doğru ve hızlı biçimde toplayıp 

analiz edebilmesi ve karar verici veya denetleyicilere sunabilmesi, personelin 

güçlendirilebilmesi için önemli rol oynamaktadır. 

 

Gerek yönetimsel bilgi paylaşımı, gerekse bilgi teknolojisinin tümü, modelde; 

Spreitzer (1995) çalışmasında adlandırıldığı haliyle “bilgiye ulaşım” olarak 

kullanılacaktır. 

 

2.3.3.  Personel Güçlendirme ve Karar Hızı İli şkisi 

 

Koçel (2003:417) çalışmasında, güçlendirmenin nedenleri incelenirken, temel 

nedenlerinden birinin, “artan rekabet ve bunun sonucu olarak, müşteri taleplerine 

hızlı cevap verme (response time) zorunluluğunun artması” olduğu tespiti 

yapılmıştır. 

 

McGregor (2002) çalışmasında da, kararın hızlı ve kaliteli alınmasını etkileyen 

faktörler tanımlanmıştır.  Bu faktörlerin başlıcaları şunlardır; 

- bireylerin bilgiyi toplama ve kullanmadaki becerisi 

- bireylerin deneyim ve yetenekleri 

- bireylerin sahip olduğu gücü ne kadar etkin kullanabildiği 

- bireylerin inançlarının, değerlerinin ve beklentilerinin davranışlarına etkisi 
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- işletmenin genel ikliminin, kişilerin en iyi performansını ortaya çıkartmaya 

uygun olup olmadığı 

McGregor çalışmasında ele alınan bu faktörlerin tümü, personel güçlendirme alanına 

ili şkin faktörlerdir.  Personel güçlendirme sürecinin etkin işlemesi durumunda, bu 

faktörler sağlanacak ve karar hızı artabilecektir. 

 

Coğrafi temelli bölümlendirilmiş yapılar konusunda örnek olarak çok şubeli 

pazarlama kanalları ele alınmıştır.  Alıntı yapılan Kotler (2000) çalışmasında da, 

pazarlama kanallarındaki merkezi ve yerel yapılar incelenmiştir.  Bu çalışmada; 

özellikle satış ve müşteriye ilişkin alınan kararlarda, rekabetin ve buna bağlı olarak 

hızlı karar alabilmenin çok önemli olduğu, bunun sağlanabilmesi için de, yerel ekibin 

yetkilendirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

 

Merkezileşmenin bazı avantajlarına karşın; en önemli dezavantajının; işletmenin 

yerel pazar koşullarına uyumunu zorlaştırması olduğu vurgulanmıştır.  Farklı bir 

ilden veya ülkeden tüm şubeler adına genel kararlar alan bir üst yönetim 

yaklaşımının, yerel noktadaki müşterinin demografik özelliklerini veya taleplerini 

tam olarak bilmesi beklenemeyeceği, ayrıca bu alanda yerel olarak faaliyet gösteren 

rakipler varsa, işletmenin rekabette zorluk yaşamasının söz konusu olacağı tespiti 

yapılmıştır. Yerel rakibin olası hamlelerinde, merkezi yapıya durumun aktarılması, 

kararın merkezi olarak alınıp şubeye bildirilmesi, uygulanması gibi süreçlerde 

önemli yavaşlık ve sıkıntılar yaşanması ihtimali üzerinde durulmuştur. 

 

Kotler, bu alanda karar hızının artması için gerekli olan güçlendirmeyi, yetki devri, 

şube kadrolarının eğitimi ve uzmanlaştırılması, buna uygun bir performans ve ödül 

sistemi ve hepsini tamamlayacak olan üst düzey bir karar destek sistemi şeklinde 

tanımlamaktadır. 

 

Baum ve Wally’nin; 1994, 2002 ve 2003 çalışmalarında da, karar hızı ile, 

güçlendirme kavramı arasındaki ilişkiler net biçimde ortaya konmuştur.  Bu 

çalışmalarda ele alınan ilişkiler şunlardır; 
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- 1994 çalışmasında, kişinin aksiyon alma eğiliminin (propensity to act), karar 

hızını arttırdığı ortaya konmuştur.  Aksiyon alma eğilimi ise, kişinin tutkusu, 

tezcanlılığı ve yüksek enerjisi ve motivasyonu ile açıklanmıştır.  Bu tanımlama, 

personel güçlendirme tanımlaması ile örtüşmektedir.  

- Yine 1994 çalışmasında, karar vericinin risk toleransı arttıkça, karar hızının 

arttığı tespiti yapılmıştır.  Risk toleransı da, kişinin özgüveni, konuya hakimiyeti, 

ve karar almaya istekli ve yetkilendirilmiş oluşu ile açıklanmıştır. 

- 2002 çalışmasında, karar vericinin risk alma isteğinin önemi yine vurgulanmıştır.  

Bununla birlikte ise, örgütün ve karar vericinin proaktif olmasının karar hızını 

arttırdığı tespiti yapılmıştır.  Proaktiflik ise, insiyatif almak ve fırsatları hızlı 

şekilde avantaja çevirebilmek olarak tanımlanmıştır.  Proaktif olmak hem bir 

örgütsel strateji, hem de kişisel özellik olarak proaktif davranan yönetici ve karar 

vericiler olarak ifade edilmiştir.  Proaktif bireyler, yüksek enerjili, örgütün 

vizyonuna hakim ve bu vizyon doğrultusunda çevredeki iş fırsatlarını gören ve 

uygulama sorumluluğu alan bireylerdir. 

- 2003 çalışmasında, işletmenin operasyonel süreçlerindeki yetki devri arttıkça, 

bunun uç noktadaki bilgi düzeyini ve ayrıca çalışan motivasyonunu arttırdığı; bu 

artışın da, karar hızını arttırdığı ortaya konmuştur.  Bu tespit, yapının personel 

güçlendirmeyi arttırabildiğini, güçlenmiş personelin ise karar hızının 

arttırabildiğini ortaya koymaktadır. 

 

Organizasyon yapısı, personel güçlendirme ve karar hızı ilişkisini birlikte ele alan 

önemli çalışmalardan birisi de, Malone (1997) çalışmasıdır.  Bu çalışmada, özellikle 

iletişim teknolojilerinin ve karar destek sistemlerinin gelişmesi sonucunda, 

işletmelerde organizasyon yapılarının, buna bağlı olarak yetki devrinin ve alt 

kadroların insiyatiflerinin ve buna bağlı olarak karar alma hızı ve kalitesinin nasıl 

değiştiği ele alınmaktadır.   Çalışmada açıklandığı üzere; merkezileşme ve karar 

sürecinin tarihçesine bakıldığında; coğrafi temelli diversified organizasyonların 

hacmi büyüdüğünde, şubelerle merkez arasında yeterli bilgi akışı kurulamadığından, 

karar mekanizması büyük ölçüde yerel noktalarda gerçekleşiyordu.  Bundan sonraki 

aşamada, karar destek sistemlerinin devreye girmeye başlaması ve iletişim 

imkanlarının da ucuzlaması ile, merkezileşme güçlendi.  Merkezlerin tüm bilgilere 
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sahip olarak ve işletmenin stratejilerinin bütününü daha fazla bilerek, daha az bilgiye 

sahip olan şubelerden daha iyi kararlar alacağına inanıldı.  Fakat bundan bir sonraki 

aşamada da, hem yerel rekabet faktörlerinin artması, hız ihtiyacının artması, hem de 

iletişim imkanlarının daha da fazla ve ucuz hale gelmesi sonucunda, şubeler tüm 

işletmenin bilgisine sahip olarak, kararları yerel noktada almaya başladılar.  Merkezi 

birimler ise, karar almak yerine, anlık olarak şubelerin aldığı kararları ve sonuçları 

izleyebilir hale geldi.   Yani müşteri ile ilgili tüm kararlar, müşteri ile temas eden 

ekibin bulunduğu noktada alınmaya başladı.  Bu da karar hızına ve buna bağlı olarak, 

işletmenin çevrenin değişim ve taleplerine hızlı ayak uydurmasına önemli katkı 

sağladı. 

 

Malone (1997) çalışmasında, bu son aşamanın önemli avantajlarını şu şekilde 

özetlemektedir; 

- Orta kademe yönetim kadroları azaldı.  Bu da işletmelere hem hız ve çeviklik, 

hem de önemli maliyet avantajı sağladı.  

- Karar yetkisine sahip olan şube kadroları, daha fazla motive olarak ve daha 

yüksek enerji ile çalışmaya başladılar. 

- Bu kadrolar müşteriye çok yakın oldukları ve müşteriyi iyi tanıdıkları için, 

kararların kalitesi arttı. 

- Bu kadrolar yeni duruma göre seçildikleri ve eğitildikleri için güçlendiler ve bu 

kararları alabilir hale geldiler. 

- Merkezden onay alma süreçlerinin çoğu ortadan kalktığı için karar ve eylem hızı 

çok yüksek miktarda arttı. 

- Merkezdeki birimler tarafından gerekli performans ölçme ve ödüllendirme 

sistemleri yerleştirildi ğinden ve bu göstergeler şubedeki karar vericiler ve 

merkezdeki yöneticiler tarafından sürekli izlendiğinden, şube kadrolarının hata 

yapma riski azaldı. 

 

Yukarıda özet olarak ele alınan tüm çalışmalardan hareketle; personel güçlendirme 

ile karar hızı arasında önemli bir ilişki olduğu tespiti yapılabilir.  Önceki bölümde, 

personel güçlendirme; yetki devri, kapasitenin arttırılması ve motivasyonun 
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arttırılması olarak üç alt başlıkta tanımlanmıştı.   Yukarıdaki çalışmaların herbiri, bu 

başlıkların biri veya birden fazlasının karar hızını arttırıcı etkisi olduğunu ortaya 

koymaktadır.   

- Yetki merkez yerine müşteri ile temas eden şube kadrosuna devredildiğinde, 

bilgi toplama, analiz, değerlendirme gibi süreçler hızlanmakta, onay süreleri 

ortadan kalkmakta ve karar hızı artmaktadır. 

- Karar verici personelin kapasitesi arttıkça, yani iş bilgisi, işletmenin geneline 

ili şkin bilgisi ve işletme kültürüne uyumu arttıkça, kararı daha hızlı ve kaliteli 

alabilmektedir. 

- Personelin motivasyonu ve enerjisi arttıkça, daha fazla insiyatif alabilmekte, 

risk alabilmekte ve daha proaktif davranabilmekte ve bu şekilde karar hızı 

artmaktadır. 

 

Tez çalışmasının ilk bölümünde, organizasyon yapıları ve coğrafi temelli 

organizasyonlar detaylı olarak incelenmişti.  İkinci bölümde ise, sırasıyla; personel 

güçlendirme kavramı ve karar verme/karar hızı kavramları incelendi.   

 

Yapılan çalışma sonucunda, bu tez çalışmasının mantıksal adımlarını ve tespitlerini 

şu şekilde özetleyebiliriz. Değişim hızı yüksek çevrelerde, karar hızının artmasının, 

işletmelerin performansını arttırması beklenmektedir. Coğrafi temelli 

bölümlendirilmiş organizasyon yapılarında, bu konu daha da büyük önem taşımakta 

ve karar hızının artmasının, yerel müşteriye daha hızlı ve kaliteli çözüm ve hizmet 

sunulmasını sağlaması beklenmektedir. Coğrafi temelli bölümlendirilmiş 

organizasyon yapılarında, şube tarafından alınan kararlar ağırlıklı olarak müşteri ile 

ilgili kararlardır.  Bu nedenle, bu tez çalışmasında müşteri ile ilgili kararlar temel 

alınmaktadır. 

 

Coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyon yapılarında, karar hızını etkileyen en 

önemli faktörün personel güçlendirme olması beklenmektedir.  Bunun nedeni, 

müşteri ile temas eden personelin şubede olması, merkezin her müşteri ilişkisinin 

bilgi olarak çok uzağında olması ve her konuda merkez onayına başvurmanın karar 

hızını ve kalitesini farklı sebeplerle azaltacak olmasıdır.  Şube personelinin 
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yetkilendirmesi, yetkinliklerinin ve motivasyonunun arttırılmasının, personeli 

güçlendirmesi ve bu sayede karar hızını arttırması beklenmektedir. 

 

Coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyonlarda, personel güçlendirmenin; 

önceki bölümlerde incelenen merkezileşme, formalleşme, kademe azaltma, 

performansa bağlı ödüllendirme ve bilgiye ulaşım unsurlarının ele alınması yoluyla 

sağlanması beklenmektedir.  Tezin izleyen bölümündeki araştırma kısmında, 

organizasyon yapısı unsurlarının, güçlendirme aracılığı ile karar hızına etkisi 

incelenecektir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
COĞRAFİ TEMELL İ BÖLÜMLEND İRİLM İŞ ORGANİZASYON 

YAPILARINDA, PERSONEL GÜÇLEND İRMENİN KARAR HIZINA 

ETK İSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA  

 

3.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı 

 

Bu tez çalışması ile ilişkili önceki çalışmalar incelendiğinde; 

 

• Özellikle değişim hızı yüksek çevrelerde, işletmenin karar hızının artmasının, 

işletme performansını arttırdığına ilişkin çalışmalar yapılmıştır.    

• Değişim hızı yüksek çevrelerde organik ve esnek yapıların daha hızlı karar 

almaya yardımcı olacağı ve çevrenin ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm üreteceği 

konusunda da çalışmalar yapılmıştır.  Bunların bazılarında, özellikle 

merkezileşme ve formalleşme unsurlarının karar hızına etkisi incelenmiştir. 

• Personel güçlendirme konusu ise bazı çalışmalarda kavramsal düzeyde 

incelenmiş, bazı çalışmalarda ise, örgüt yapısı ile ilişkisi konusunda 

uygulamalar yapılmıştır.  Güçlendirme ile karar hızı ilişkisini ölçen bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

Bu bakış açısı ile, önceki bölümde kavramsal olarak modellenen bu tez çalışmasının 

iki ana konuda katkı sağlaması beklenmektedir.   

 

• Organizasyonu ve unsurlarını genel olarak değil, coğrafi temelli 

bölümlendirilmiş organizasyon yapıları özelinde ele almaktadır. Bu anlamda 

hem özel bir durumu incelemekte, hem de personel güçlendirme ve karar 

hızının çok şubeli yapılardaki etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. 

 

• Personel güçlendirme alanında, genellikle örgüt yapısı ile ilişkisini inceleyen 

önceki çalışmalardan farklı olarak, güçlendirmenin yapısal unsurlarla ve karar 

hızı ile ilişkisini ölçen uygulamalı bir çalışmadır. 
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Bu çalışmasının ana amacı; coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyon yapısının 

unsurları, personel güçlendirme ve karar hızı arasındaki ilişkileri incelemektir. 

 

Bu temel amaca bağlı olarak oluşturulan alt amaçlar ise şu şekildedir; 

- Coğrafi temelli yapının unsurları ile, personel güçlendirme arasındaki 

ili şkileri analiz etmek 

- Personel güçlendirme unsurları ile, karar hızı arasındaki ilişkileri analiz 

etmek 

- Organizasyon yapısı unsurları ile, karar hızı arasındaki ilişkileri analiz etmek 

- İşletmedeki demografik özelliklere göre, yukarıdaki ilişkilerdeki farkları 

incelemek 

 

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları 

 

Tezin araştırma bölümü için, Türkiyenin tamamında faaliyet gösteren, bir merkeze 

bağlı 34 şubesi ve 4.300 çalışanı bulunan bir işletme seçilmiştir.  İlaç dağıtımı 

alanında faaliyet gösteren Hedef Alliance işletmesinin seçilmesinin temel nedenleri 

şu şekildedir; ( Hedef Alliance işletmesi ve faaliyet gösterdiği sektör hakkında 

detaylı bilgi Ek-1’de sunulmuştur.) 

 

1. İşletme coğrafi temelli bölümlendirilmiş bir organizasyon yapısına sahiptir.  

Farklı bölgelerdeki eczacılara hizmet etmek üzere, 34 farklı bölgede şubesi 

bulunmaktadır.  Bu şubelerin faaliyet alanı ve organizasyon yapısı aynıdır.  

İstanbul’da bu şubelerin bağlı bulunduğu bir holding merkezi mevcuttur. 

2. Önceki çalışmalarda karar hızının özellikle hızlı değişen çevrelerde çok 

önemli olduğu ifade edilmiştir.  Dünyada ve Türkiyede, ilaç sektörleri 

yapıları gereği hızlı değişim gösteren sektörlerdir.  Bu konu ilerleyen 

kısımdaki sektör ve işletme tanıtımında detaylı olarak açıklanacaktır. 

3. Hedef Alliance işletmesi, 2006 ile 2008 yılları arasında “Müşteriye İlişkin 

Karar Hızını Arttırmak” ve bu yolla hizmet kalitesini arttırmak amacıyla 
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önemli bir organizasyonel yapılanma geçirmiştir.  Bu nedenle, bu işletme 

örneği tez konusu ile direk bağlantılı bir araştırma konusudur. 

4. Şube sayısı ve şubelerde müşteri ile ilgili karar alan Şube Müdürü ve onlara 

bağlı Satış Müdürü sayısı toplamda yaklaşık 160 kişi olduğundan, anket 

çalışması için anlamlı bir sayıya ulaşmaktadır.    

5. İşletmenin Yönetim Kurulu, kendi projesine sağlayacağı katkı nedeniyle tez 

çalışmasına her türlü desteği verdiğinden, çalışma sağlıklı biçimde 

yapılabilmektedir. 

 

Sektör, Hedef Alliance İşletmesi ve Hedef Alliance bünyesindeki yeniden yapılanma 

çalışması ile ilgili detaylı bilgiler, Ek-1 bölümünde sunulmuştur. 

 

Araştırmanın ana kütlesini, 34 farklı şubenin en üst yöneticisi durumundaki 34 Şube 

Müdürü ve onlara bağlı çalışan toplam 130 Bölge Satış Müdürü içerisinden; 

yapılanma öncesi ve sonrası aynı görevde bulunan 32 Şube Müdürü ve 102 Bölge 

Satış Müdürü oluşturmaktadır. 

 

Araştırmanın güçlü yanları;  

• Araştırmanın, tezde incelenen organizasyon yapısının özelliklerini birebir 

taşıyan coğrafi temelli bölümlendirilmiş bir organizasyonda yapılması 

• Sektörün özelliklerinin de tez konusuna uygun olması, özellikle hızlı değişen 

çevre koşulları tanımına uyması 

• Araştırmanın yapıldığı işletmenin; tamamen “müşteri ile ilgili karar alma 

hızını arttırmak” amacıyla; önemli bir organizasyonel yeniden yapılanma ve 

personel güçlendirme sürecinden geçmesi  

 

Araştırmanın en önemli kısıtı, tek bir işletmede yapılmış olmasıdır.    Hem coğrafi 

temelli bölümlendirilmiş bir işletme olması nedeniyle, hem de karar hızını arttırmak 

için yeniden yapılanma geçirmiş olması nedeniyle, bu işletme tez konusu için önemli 

ve istisnai özelliklere sahiptir, aynı konumda bir veya birkaç işletme daha tespit edip, 

araştırmayı derinleştirmek bu tez çalışması döneminde mümkün olmamıştır. Bu 



 

 144 

nedenle, ilerleyen dönemlerde, bu araştırma bulgularının, farklı işletmelerde 

yaygınlaştırılması yararlı olacaktır.  

 

3.3.  Konu ile İlişkili Önceki Çalışmalar 

 

Aşağıdaki çalışmalar konularına göre sıralanmıştır.  Sırasıyla, personel güçlendirme, 

karar hızı, organizasyon yapısı unsurları ve bilgi yönetimi ile ilgili çalışmalar 

incelenmiştir. 

 

Klidas (2001) çalışması;  

2001 yılında kitaplaştırılmış olan çalışmadır.  “Avrupa Otel İşletmesinde Personel 

Güçlendirme” ismi ile yayınlanmış olan bu çalışmada, farklı Avrupa ülkelerinde 

birden fazla şubesi olan Avrupalı bir otel zinciri vakası ele alınmıştır.  Coğrafi 

temelli bölümlendirilmiş organizasyon yapısına uygun olan bu işletme vakasında; 

 

• Personel güçlendirmeyi sağlayan organizasyonel unsurlar ve bunların 

güçlendirme ile ilişkisi 

• Personel güçlendirmede kültürlerarası farklılıklar ve bunların organizasyonel 

unsurlarla güçlendirme arasındaki ilişkiye etkisi 

• Personel güçlendirmenin hizmet kalitesine etkisi incelenmiştir. 

 

Personel güçlendirmeyi sağlayacağı öngörülen unsurlar; 

• Yetki devri 

• Güçlendirmeye yönelik yönetici davranışı 

• Performansa bağlı ödüllendirme 

• Kademe sayısının az oluşu 

• Açık iletişim kültürü 

• Eğitim programları 

 

olarak belirlenmiştir.  Burada hizmet kalitesi, yerel otel müşterisine, yerel otel şubesi 

ve şubenin müşteri ile temas eden tüm yönetici ve çalışan kadrosu tarafından hızlı, 

kişiye özel ve yaratcıcı çözüm üretebilmesi olarak tanımlanmıştır. 
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Çalışmanın araştırma kısmında otel zincirinin 7 farklı ülkedeki şubelerinde 

yöneticiler ve çalışanlarla toplam 427 anket uygulaması yapılmıştır.   

Çalışmanın sonucunda, yetki devrinin, güçlendirmeye yönelik yönetici davranışının, 

yani bu alandaki kurum kültürünün ve ödüllendirmenin, güçlendirmeye etkisi olduğu 

ortaya konmuştur.  Diğer faktörlerin güçlendirmeyi etkilediği kanıtlanamamıştır.  

Ayrıca kültürlerarası farklılıkların, bu ilişkiler üzerinde etkili olduğu ortaya 

konmuştur. 

 

Spreitzer (1995) çalışması; 

Hem güçlendirmeyi oluşturan alt unsurlar, hem de güçlendirmenin işletmedeki 

etkileri incelenmiştir.  Çalışma aynı zamanda, güçlendirmenin ölçümlenmesinde 

genel bir ölçeğin geliştirilmesi anlamında da bir ilk özelliği taşımaktadır.   

Geliştirilen ölçek, sonraki yıllarda yapılan birçok çalışmada kullanılmıştır.  Son 

olarak güçlendirmenin artmasının, işletmedeki yönetim performansını ve yenilikçi 

davranış özelliğini arttırdığı tespiti yapılmıştır.  Araştırma kısmında, Fortune 50 

listesinde bir işletmenin, farklı işkolları, farklı şubeleri ve farklı coğrafi bölgelerinde 

görev yapan orta kademedeki 390 yöneticisine anket uygulaması gerçekleştirilmi ştir.  

Bu çalışmada geliştirilen ölçeğin geçerliliği ve güvenirliği; 1999’da yapılan Kraimer, 

Seibert ve Liden çalışması ile incelenmiş ve başarılı bulunmuştur.  

Bu çalışmanın sonucunda, güçlendirmenin dört alt unsuru belirlenmiştir ve bu 

unsurların güçlendirmeyi oluşturduğu ortaya konmuştur.  Bunun yanı sıra, bilgiye 

ulaşım ve performansa bağlı ödüllendirmenin artmasının, güçlendirmeyi arttırdığı 

tespiti yapılmıştır.   

 

Menon (2001) çalışması; 

Güçlendirme konusundaki önemli çalışmalardan birisidir.  Bu çalışmada, 

güçlendirmenin, güçlendirilen personel tarafındaki algısı üzerinde durulmuştur.  Bu 

yönüyle güçlendirme, 3 alt boyutta incelenmiştir.  Bunlar, algılanan güç, algılanan 

yetkinlik ve algılanan enerji ve motivasyondur.  Algılanan motivasyon, diğer bir 

ifade ile, verilen hedefe inanılması ve hedefin içselleştirilmesi olarak ta ifade 

edilmiştir.  Çalışmanın uygulama kısmı, İngiltere ve Fransa’daki 2 üniversitede iş 
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idaresi konusunda yüksek lisans yapıp, aynı zamanda işletmelerde çalışan farklı 

kademelerdeki toplam 355 kişiye uygulanan anket ile gerçekleştirilmi ştir.  Bu 

çalışmanın sonucunda,  güçlendirme konusunda üç alt boyut geliştirilmi ş ve 

güçlendirmenin ölçümlenmesi için bir ölçek geliştirilmi ştir. 

 

Çavuş (2006) çalışması; 

İşletmelerde personel güçlendirme uygulamalarının, örgütsel yaratıcılık ve 

yenilikçiliğe etkileri incelenmiştir.  Çalışmada, güçlendirmeyi etkileyen faktörler, rol 

belirsizliği, sosyo-politik destek, katılımcı örgüt iklimi, kaynaklara erişim ve bilgiye 

erişim olarak belirlenmiştir.  Bu faktörlerle, örgütsel yaratıcılık ve yenilikçilik 

ili şkisinde, güçlendirme ara değişken olarak belirlenmiştir.  Araştırma kısmında, 8 

değişik sektörden 25 işletmeye anket ulaşmış ve bu işletmelerdeki farklı 

kademelerden toplam 280 kişiden geri dönüş sağlanmıştır.  Ara değişkenli bu 

modelin istatistiki analizinde, Baron ve Kenny (1986) çalışmasında geliştirilen 4 

adımlı regresyon yöntemi kullanılmıştır.   Çalışmanın sonucunda, personel 

güçlendirmenin kaynaklara erişim ve örgütsel yaratıcılık arasında; bilgiye erişim ve 

örgütsel yaratıcılık arasında kısmi ara değişken olduğu ortaya konmuştur.  Bunun 

yanı sıra, personel güçlendirmenin kaynaklara erişim ve örgütsel yenilikçilik 

arasında ve bilgiye erişim ve örgütsel yenilikçilik arasında kısmi ara değişken olduğu 

ortaya konmuştur. 

 

Baum ve Wally (1994 ) çalışması; 

İşletmelerde, stratejik karar hızını etkileyen kişisel ve yapısal unsurlar ele alınmıştır.  

Kişisel unsular; risk toleransı, insiyatif, aksiyon alma eğilimi; yapısal unsurlar ise, 

merkezileşme derecesi, formalleşme derecesi, yapının büyüklüğü ve sektörel etkiler 

olarak belirlenmiştir.  Modelin araştırma bölümünde, farklı sektörlerdeki 110 

firmanın üst yöneticisine anket uygulaması gerçekleştirilmi ştir.  Çalışmanın 

sonucunda, risk toleransı, insiyatif ve aksiyon alma eğiliminin karar hızını arttırdığı 

ortaya konmuştur.  Merkezileşmenin, sadece stratejik üst yönetim kararlarında karar 

hızını arttırdığı, formalleşmenin ise karar hızını azalttığı ortaya konmuştur. 
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Baum ve Wally ( 2001 ) çalışması; 

İşletmelerde, karar hızı ve işletme performansı ilişkisi incelenmiştir.  Hızlı değişen 

çevrelerde, işletme büyüme ve karlılık rasyolarının düştüğü, bunu engellemek için 

karar hızının artması gerektiği konusunda bir model kurulmuştur.  Uygulama 

kısmında, 10 farklı sektörden 318 üst yöneticiye anket uygulaması 

gerçekleştirilmi ştir. 

Çalışmanın sonucunda, yönetim kademesi iki grupta incelenmiş, stratejik yönetimin 

merkezileşmesinin karar hızını arttıracağı, operasyonel yönetimin ise 

merkezileşmemesinin karar hızını arttıracağı ortaya konmuştur.    

 

Judge ve Miller (1991) çalışması; 

Karar hızını arttıran faktörler ve karar hızının işletmeye etkileri incelenmiştir.  Karar 

hızını etkileyen faktörler olarak, eşzamanlı alternatiflerin fazlalığı ve yönetim 

ekibinin tecrübesi tespit edilmiş, ayrıca karar hızının işletme performansını arttırdığı, 

bu pozitif ilişkinin de, hızlı değişen çevrelerde daha da güçlendiği ileri sürülmüştür.  

Araştırma kısmında, 54 üst yöneticiye anket uygulaması gerçekleştirilmi ştir.  

Çalışmanın sonucunda, alternatif sayısının fazlalığının karar hızını arttırdığı hipotezi 

kabul edilmiş, yönetim kurulu tecrübe düzeyinin karar hızını arttırdığı hipotezi red 

edilmiş; karar hızının işletmenin finansal performansına etkisinin ise, sektöre göre 

farklılık gösterdiği ortaya konmuştur. 

 

Hage ve Aiken (1967) çalışması; 

Merkezileşme konusunda yapılan ve sonraki çok sayıda çalışmada ölçeğin referans 

olarak kullanıldığı en önemli çalışmalardan birisidir.  Çalışmada, merkezileşmenin, 

diğer organizasyonel unsurlarla ( otorite hiyerarşisi, iş tanımlama, iş eğitimi, 

formalleşme) ilişkileri incelenmiştir.  Çalışmanın uygulaması, 16 farklı sağlık 

kurumunda gerçekleştirilmi ştir.  Bu 16 kurumda, toplam 314 kişi ile mülakat 

yapılmıştır.  Bu 314 kişi, kurumlarında farklı yönetim kademelerindeki 

yöneticilerden ve çalışanlardan seçilmiştir.   Daha sonra yapılan, Dewar, Whetten ve 

Boje çalışmasında, Hage ve Aiken çalışmasının merkezileşme ölçeği ile ilgili 

geçerlilik ve güvenirlik testleri gerçekleştirilmi ş ve başarılı bulunmuştur.  Sonrasında 

ölçek, birçok farklı çalışmada kullanılmıştır.  Çalışmanın sonucunda, merkezileşme 
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azaldıkça formalleşmenin azalacağına ilişkin hipotez red edilmiş; merkezileşme 

azaldıkça, organizasyonel kompleksitenin artacağına ilişkin hipotez kabul edilmiştir.   

 

Lin ve Germain (2003) çalışması; 

Merkezileşme ve formal kontrolün, işletmenin müşteri odaklılık ve büyüme 

performanslarına etkisi incelenmiştir.  Araştırma kısmında, 174 işletmeye anket 

uygulaması yapılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda, formal kontrolün büyüme performansına olumlu etki yaptığı, 

merkezileşmenin ise olumsuz etki yaptığı tespiti yapılmıştır.  Formal kontrolün 

yüksek olup, merkezileşmenin az olduğu durumlarda ise, kontrol ve büyüme ilişkisi 

daha da güçlenmektedir.   

 

Podsakoff, Nichoff, MacKenzie, Williams (1993) çalışması; 

Bu çalışmada, işletmelerde liderliğin yerini alabilecek olan faktörler incelenmiştir.  

Bu süreçte liderlik kavramının formalleşme ile ilişkisi de ele alınmıştır.  Çalışmanın 

araştırma kısmında, 2 ayrı defada toplam yaklaşık 1.000 kişiye anket uygulaması 

yapılmıştır.  Bu çalışmada formalleşme için kullanılan ölçek, sonraki birçok 

çalışmada referans olarak kabul edilmiştir.  Ayrıca örgütsel ölçümleme el kitabı 

çalışmasında da ( Handbook of Organizational Measurement, James L.Price, 1997), 

Podsakoff çalışması formalleşme konusunda referans olarak kabul edilmiş ve 

geçerlilik ve güvenirlik testleri uygulanmıştır.  Çalışmanın sonucunda, 

formalleşmenin sadece iş odaklı ve fonksiyonel liderlik gerektiren koşullarda, belli 

düzeye kadar liderliğin yerini alabileceği tespiti yapılmıştır. 

 

Hempel, Zhang ve Han (2009) çalışması; 

Organizasyondaki merkezileşme ve formalleşmenin, personel güçlendirme ile ilişkisi 

incelenmiştir.  Merkezileşme azaldıkça güçlendirmenin artacağı tespiti yapılmıştır.  

Formalleşme ise yapılan çalışma sonucunda iki alt faktöre gruplanmıştır.  İşletme 

vizyonunun ve hedeflerin net olarak tanımlanması organizasyonel formalleşme 

olarak adlandırılmıştır.  İşin detayına yönelik formalleşme ise, iş formalleşmesi 

olarak adlandırılmıştır.  Çalışmanın uygulama kısmı, Çin’de ileri teknoloji 

sektörlerinde faaliyet gösteren 114 firmanın yönetim ve çalışan kadrolarında 
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yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, organizasyonel formalleşmenin güçlendirmeyi 

arttırdığı, iş formalleşmesinin ise güçlendirmeyi azalttığı ortaya konmuştur. 

 

Pekdemir, Semerciöz, Karabulut, Baran (2001) çalışması; 

Yeni örgütsel uygulamaların işletmeler üzerinde yarattığı değişim incelenmiştir.  

Çalışmada, 1995 ve 1999 yılları arasında, ISO 9001-9002 sertifikalı üretim 

işletmelerinde insan kaynakları alanındaki yeni uygulamalar ve bu uygulamaların 

işletmeye etkileri ele alınmıştır.  Bu sayede, farklı sektörlerdeki uygulama farkları, 

farklı işletme büyüklüklerindeki uygulama farkları, ve de bu değişimlerin 

organizasyona etkileri ortaya çıkarılmıştır.  Araştırma kısmında, 253 firmaya anket 

gönderilmiş ve 67 firmadan dönüş alınmıştır.   Çalışmanın sonucunda, ilgili dönem 

aralığında, fonksiyonel temelli organizasyon yapılarında artış görülmüştür.  Orta 

kademe yöneticilerinin personel seçimi, çıkarımı ve terfi, bütçeleme, performans 

değerleme, yeni pazarlara açılma, kendi departman planlarının yapılmasına, 

kullanılan teknolojinin yenilenmesine ilişkin kararlara katılımının önemli olduğu 

düşüncesi yaygınlaşmıştır.Üst kademe ile alt kademe yöneticiler arasında bilginin 

(pazarlama bilgileri, finansal bilgiler, sosyal olaylara ilişkin haberler, teknik bilgi ve 

beceriler, amaç, vizyon, misyon, strateji ve politikalar, yönetim alanındaki yeni 

uygulamalar ve teknolojik gelişmeye ilişkin bilgilerin) paylaşımı konusunda önemli 

bir değişim görülmüştür.  Araştırmaya konu olan işletmelerde, 1995-1999 yılları 

arasında orta kademe yöneticilerinin kararlara katılımlarının önem kazandığı, 

bilgilerin gerek kademeler arasında gerekse organizasyon içinde paylaşımının arttığı, 

çeşitli yeni uygulamaların benimsendiği gözlenmiştir. Bu değişimle birlikte 

işletmelerin faaliyet sonuçlarında farklılık ortaya çıkmıştır. 

 

Lashley (1995) çalışması; 

Kademe azaltmanın, personel güçlendirmeye etkileri incelenmiştir.  Çalışmada, 

İskoçya’da faaliyet gösteren uluslar arası bir gıda perakende zinciri incelenmiştir.  

Yöntem olarak, işletmenin üst ve orta kademe yöneticileri ile ve çalışanları ile 

mülakatlar gerçekleştirilmi ştir.  Çalışmada, coğrafi temelli bölümlendirilmiş bu 

organizasyonda, kademe azaltma kararının öncesi ve sonrasındaki personelin 
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güçlenme algısı ele alınmıştır.  Çalışma sonucunda, kademe azaltma sonrası, 

personel güçlendirme algısının arttığı tespit edilmiştir.  

 

Kurt (2004) çalışması; 

İşletmelerde bilgi yönetiminin rekabet avantajına katkıları incelenmiş ve konuya 

ili şkin bir işletmede örnek olay çalışması gerçekleştirilmi ştir.   Çalışmada, bilgi 

yönetimi ve bilgiye erişimin organizasyon yapısındaki yeri ve önemi incelenmiş, 

bunu müteakip, bu alanda sağlanabilecek iyileşmenin karar hızına ve dış çevrenin 

taleplerine uyum konusunda sağlayacağı avantajlar tespit edilmiştir.  Çalışmanın 

sonucunda, yapılan örnek olay incelemesinde, ilgili işletmede uygulanan bilgi 

yönetim sisteminin, işletmenin rekabet çabalarını desteklediği görülmüştür.  Bilgi 

yönetim uygulamasına geçilmesi ile birlikte, önemli oranlarda maliyet düşüşü 

yaşanmış ve bu da işletmeye rekabet avantajı sağlamıştır.  Ayrıca bu uygulamaların 

işletmenin temel yeteneğine ilişkin bilgisini geliştirmesine etki yaptığı ortaya 

konmuştur.  Bununla birlikte, bilgi yönetimi uygulamalarınım örgütsel çevikliği 

arttırdığı da tespit edilmiştir. 

 

3.4.  Araştırma Yöntemi 

 

Araştırma yönteminin belirlenmesi için; önceki bölümde bahsedilen çalışmaların 

tümü incelenmiştir.   Bu çalışmaların her birinde kullanılan anket soruları, ölçek 

seçimleri, analiz yöntemleri de detaylı olarak incelenmiştir.  Hem bu çalışmalar 

temel alınarak, hem de tez konusunun özellikleri doğrultusunda araştırma yöntemi 

olarak anket uygulaması seçilmiştir.  

 

Araştırmada veri toplamak amacıyla anket uygulamasından yararlanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan anket formu dört bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci 

bölümünde çalışanın organizasyon yapısı unsurlarını değerlendirmesine yönelik bir 

ölçek; ikinci bölümünde personel güçlendirme uygulamalarını değerlendirmeye 

yönelik bir ölçek; üçüncü bölümünde işletmedeki karar hızını değerlendirmeye 

yönelik bir ölçek; dördüncü bölümde ise çalışanın demografik özelliklerine (yaş, 

eğitim, kıdem, görevi, görevde çalışma süresi) ilişkin sorular yer almaktadır.  
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Anketin ilk 2 bölümünde, katılımcılara, tüm değişkenlerin, yapılanma öncesi ve 

sonrası durumları sorulmaktadır.  Anketin üçüncü bölümünde ise, katılımcılara iki 

dönem arasındaki değişimin yönü ve müktarı sorulmaktadır. 

 

Araştırmada kullanılan anket, işletmenin yapılanma öncesinde ve sonrasında aynı 

görevde bulunması şartıyla; 

• Şube Müdürlerine (34 kişiden 32’si)  

• Şube Müdürlerine bağlı çalışan ve müşteri ile ilgili kararların çoğunu almakla 

görevlendirilmiş Bölge Satış Müdürlerine (130 kişiden 102’si) uygulanmıştır.   

 

Araştırmada organizasyon yapısı unsurlarını değerlendirmek amacıyla kullanılan 

ölçek, önceki bazı çalışmalar temel alınarak geliştirilmi ştir.  Her bir sorunun alıntı 

yapıldığı çalışma Tablo 5’de gösterilmiştir.  Ölçek organizasyon yapısına ilişkin 

unsurları beş boyut altında incelemektedir: Merkezileşme, formalleşme, kademe 

azaltma, performansa bağlı ödüllendirme, bilgiye ulaşım. Ölçekte yer alan ifadeler 

5'li Likert ölçeğindedir. İfadelerin karşısında kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, 

kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum şeklinde beş katılma derecesi 

bulunmaktadır. Ölçekte toplam 35 ifade yer almaktadır.  

 

Merkezileşme değişkenleri konusunda, Klidas (2001), Richardson ve diğ.(2002), 

Baum ve Wally (1994) ve Hempel ve diğ. (2009) çalışmaları incelenmiştir.  Bu 

çalışmalardan, Baum ve Wally (1994) ve Hempel ve diğ. (2009) çalışmalarında,  

merkezileşme konusu; yapı-karar hızı ve yapı-güçlendirme ilişkisi içinde ele 

alınmıştır.  Ancak bu çalışmaların anketleri işletmelerde CEO düzeyinde 

uygulandığından, bu tez çalışmasında uygulanabilirliği düşük olarak yorumlanmıştır.  

Klidas çalışmasında merkezileşme değişkenlerinin, güçlendirme değişkenleri ile 

benzerlik göstermesinin ölçüm kalitesini etkileyeceği düşünülmüştür.  Buna bağlı 

olarak, Richardson ve diğ. (2002) çalışmasında kullanılan değişkenler kullanılmıştır.  

Bu değişkenler, Hage ve Aiken (1967) çalışmasında kullanılan değişkenlerdir.  

Sonrasında da, Dewar, Whetten ve Boje (1980) çalışmasında bu değişkenlerin 

geçerliliği ve güvenirliği test edilmiştir. 



 

 152 

 

Formalleşme değişkenleri konusunda, Baum ve Wally (1994) ve Hempel ve diğ. 

(2009), Price (1997) ve Hage-Aiken (1967) çalışmaları incelenmiştir.  Baum ve 

Wally (1994) ve Hempel ve diğ. (2009) çalışmaları içeri açısından, güçlendirme ve 

karar hızı ile daha ilişkili olmakla birlikte, yine araştırmanın CEO düzeyinde 

yapılmış olması nedeniyle, uygun görülmemiştir.  Diğer yandan Hage-Aiken 

çalışmasının formalleşme alanındaki değişkenlerinin ise, Dewar, Whetten ve Boje 

(1980) çalışmasında geçerlik ve güvenilirlik değerlerinin düşük olduğu görülmüştür.  

Buna bağlı olarak, formalleşme konusunda, Price (1997) çalışmasında gönderme 

yapılan, Podsakoff  ve diğ. (1993) çalışması değişkenlerinin kullanılması uygun 

görülmüştür.  Değişkenler 2 farklı araştırma kapsamında kullanılmıştır ve özellikle 

çalışan ve alt-orta düzey yönetici pozisyonları için uygun ifadeler içermektedir. 

 

Kademe azaltma konusunda, 1995-1999 yılları arasında Türkiye’deki imalat 

işletmelerinde değişimi ve yeni yönetim uygulamalarını temel alan Karabulut, 

Semerciöz, Baran ve Pekdemir (2001) çalışmasının değişkenleri kullanılmıştır. 

 

Performansa bağlı ödüllendirme değişkenleri konusunda ise, Mintzberg (1992) ve 

Klidas (2001) çalışmaları incelenmiştir.  Mintzberg çalışmasında, performans 

yönetimi ve performansa bağlı ödüllendirme konusundaki genel tespitlere karşın, 

Klidas çalışmasında coğrafi temelli bölümlendirilmiş organizasyon yapısında 

performans bağlı ödüllendirme ve güçlendirme ilişkisi ortaya konmuş olduğundan, 

Klidas çalışmasının değişkenleri kullanılmıştır. 

 

Bilgiye ulaşım değişkenleri konusunda, güçlendirmeyi etkileyen faktörleri inceleyen, 

Spreitzer (1995) çalışması temel alınmıştır.  Buna ek olarak, Karabulut, Semerciöz, 

Baran ve Pekdemir (2001) çalışmasındaki bilgi teknolojisi unsurunun değişkenleri ve 

Klidas (2001) çalışmasındaki bilgi paylaşımı değişkenleri incelenmiştir.  Bilgiye 

ulaşım konusunda, teknolojinin etkisini de gözlemlemek adına, Spreitzer (1995) 

çalışmasının değişkenlerine, bilgi teknolojisi ile ilgili 2 ilave yapılmıştır. 
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Personel güçlendirme değişkenleri konusunda, Spreitzer (1995), Menon (2001), 

Hempel ve diğ. (2009) ve Klidas (2001) çalışmaları incelenmiştir.  Hempel ve diğ. 

(2009) çalışması, yapı ve güçlendirme ilişkisini kapsamaktadır.  Kullanılan 

değişkenler, Spreitzer (1995) değişkenleri ile büyük benzerlik taşımaktadır, ancak 

incelenen konu takımın güçlendirilmesi olduğundan, ifadeler takım güçlendirmesine 

göre uyarlanmıştır.  Klidas (2001)  çalışmasında ise, güçlendirmenin psikolojik 

boyutu değil, güçlendirilmiş davranışlar ölçüldüğünden, değişkenler bu tez 

çalışmasında ölçülmek istenen psikolojik boyut ile birebir örtüşmemektedir.  

Güçlendirme değişkenleri konusunda, geçmiş birçok çalışmada da kullanılmış olan 

Spreitzer ve Menon değişkenleri incelenmiş ve organizasyon yapısı ve güçlendirme 

ili şkisini ölçmek açısından daha uygun olduğu düşünülen Spreitzer (1995) çalışması 

değişkenleri kullanılmıştır. 

 

Karar ve karar hızının boyutları ve ölçülmesi konusu, işletmeye özel bir durum 

olduğundan, önceki çalışmalardan hazır örnekler almak yerine, Hedef Alliance 

işletmesinde müşteri ile ilgili önemli kararların hangileri olduklarının belirlenmesi 

gerekmiştir.  Karar hızının ölçülmesinde bu yöntem; Judge ve Miller (1991), Forbes 

(2005) ve Baum ve Wally (1994) çalışmalarında kullanılmıştır. 

 

Bu mülakat, toplam 7 farklı bölgeden 7 şube müdürü ve bu şube müdürleri ile çalışan 

toplam 7 bölge satış müdüründen oluşan toplam 14 kişi ile gerçekleştirilmi ştir.    
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Tablo 5: Anket Sorularının Hazırlanmasında Yararlanılan Önceki Çalışmalar 

 

SORU BAŞLIKLARI YARARLANILAN KAYNAK 

1. Organizasyon Yapısı  

     1.1. Merkezileşme ( 9 değişken ) Richardson ve diğ. (2002);             Hage 

ve Aiken (1967) 

     1.2. Formalleşme ( 6 değişken ) Podsakoff (1993) 

     1.3. Kademe Azaltma ( 5 değişken ) Karabulut, Semerciöz, Baran ve Pekdemir 

(2001) 

     1.4. Performansa Bağlı Ödüllendirme 

            ( 4 değişken ) 

Klidas (2001) 

     1.5. Bilgiye Ulaşım ( 11 değişken )  

          S1. Spreitzer (1995) 

          S2. Spreitzer (1995) 

          S3. Spreitzer (1995) 

          S4. Klidas (2001) 

          S5. Klidas (2001) 

          S6. Karabulut, Semerciöz, Baran ve Pekdemir 

(2001) 

          S7. Karabulut, Semerciöz, Baran ve Pekdemir 

(2001) 

          S8. Kurt (2004) 

          S9. Kurt (2004) 

          S10. Kurt (2004) 

          S11. Kurt (2004) 

2.  Personel Güçlendirme (12 değişken )     Spreitzer (1995) 

3.  Karar Hızı ( 7 değişken ) Hedef Alliance ekibi ile yapılan ön 

mülakatlar sonucu geliştirilmi ştir. 

(Bu yöntem, Judge ve Miller (1991), 

Forbes (2005) ve Baum ve Wally (1994) 

çalışmalarında kullanılmıştır. 

 

4.  Demografik özellikler  
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Karar hızı konusunda ise, anket öncesi yapılan 14 mülakatın sonucunda; şubedeki 

müşteri ile ilgili karar hızı açısından en önemli kararlar şu şekilde tanımlanmıştır; 

1. Eczane bölgelerinin her birine günün hangi saatinde kaç servis yapılacağı 

kararı 

2. Rakip, işletmenin mevcut bir müşterisine anlaşma teklifi yaptığında, bunu 

değerlendirip karşı teklif yapma veya yapmama kararı 

3. Eczanenin ürün iadesi yapma ihtiyacı olduğunda, kabul edip etmeme kararı 

4. Bir müşteri, yüksek miktarlı bir sipariş vereceği zaman, ilave bir avantaj 

(vade, iskonto, vb.) talep ettiğinde; bunu değerlendirip müşteriye dönüş 

yapma kararı 

5. Şubenin aylık satış bütçesinin onaylanması ve karara bağlanıp satış 

kadrosuna dağıtılması 

6. Şubenin müşterilere yönelik olarak yapacağı pazarlama etkinliklerinin 

aylık/dönemlik oluşturulması ve karara bağlanması 

7. Rekabeti ve alış koşullarını da göz önüne alarak, piyasaya sunulacak satış 

koşullarının karara bağlanması 

 

Anket uygulaması öncesinde, 20 kişilik bir gruba pilot anket uygulaması yapılmıştır.  

Pilot anket uygulamasında, karar hızının ölçümlendiği kısımdaki soruların yeterince 

anlaşılır olmadığı tespiti yapılmış ve bu soruların yeni bir çalışma grubu ile tekrar 

incelenmesine karar verilmiştir.  Neticesinde karar hızının ölçümlendiği soruların 3 

tanesinde değişiklik yapılmış ve anket yeni haliyle uygulanmıştır.   Karar hızına 

ilşkin yukarıda belirlenen sorular güncellenmiş son durumu ifade etmektedir. 
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3.5.  Araştırma Modeli ve Hipotezler 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Araştırma modelinde, organizasyon yapısı ve personel güçlendirme 
değişkenlerinin 2006 ve 2009 dönemleri arasındaki değişim değerleri ve karar 
hızındaki değişim arasındaki ilişkiler incelenecektir. 

 
Araştırmada test edilmek üzere aşağıdaki hipotezler geliştirilmi ştir; 

1. Organizasyon yapı unsurları güçlendirme üzerinde etkilidir. 

a. Merkezileşmenin artması güçlendirmeyi azaltır. 

b. Formalleşmenin artması güçlendirmeyi azaltır. 

c. Kademe azaltma güçlendirmeyi artırır. 

d. Performansa bağlı ödüllendirmenin artması güçlendirmeyi artırır. 

e. Bilgiye ulaşımın artması güçlendirmeyi artırır. 

2. Güçlendirmenin artması karar hızını arttırır. 

3. Organizasyon yapı unsurları, güçlendirme aracılığı ile karar hızı üzerinde 

etkilidir. ( tam etki veya kısmi etki ) 

a. Merkezileşmenin azalması karar hızını arttırır.  Güçlendirme bu 

ili şkiye aracılık eder. 

 
Organizasyon 

Yapısının Unsurları 
 

- Merkezileşme 
 

- Formalleşme 
 

- Kademe azaltma 
 

- Performansa bağlı 
ödüllendirme 

 
- Bilgiye Ulaşım 

 

 
KARAR 

HIZI 

 
PERSONEL 

GÜÇLENDİRME 
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b. Formalleşmenin azalması karar hızını arttırır.  Güçlendirme bu 

ili şkiye aracılık eder. 

c. Kademe azaltma karar hızını arttırır.  Güçlendirme bu ilişkiye aracılık 

eder. 

d. Performansa bağlı ödüllendirmenin artması karar hızını arttırır.  

Güçlendirme bu ilişkiye aracılık eder. 

e. Bilgiye ulaşımın artması karar hızını arttırır.  Güçlendirme bu ili şkiye 

aracılık eder. 

 

3.6.  Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirilmesi 

 

Güvenilirlik testi ve faktör analizinin yapılmasını müteakip, araştırmada ölçeklerden 

elde edilen sonuçlar ortalama ve standart sapma değerleri ile; demografik sorulardan 

elde edilen yanıtlar ise frekans dağılımları ile sunulmuştur. Çalışanların ölçeklerden 

elde ettikleri puanların çalışanların bireysel özelliklerine göre farklılık gösterip 

göstermediği iki kategorili değişkenlerde t testi ile; ikiden fazla kategoriye sahip 

değişkenlerde ise tek yönlü ANOVA analizi ile test edilmiştir.  

 

Araştırma modelindeki değişkenlerin birbirleriyle ilişkisini belirlemek amacıyla 

korelasyon analizi; araştırma modelinin hipotezlerini test etmek amacıyla ise çoklu 

regresyon analizi kullanılmıştır.  

 

Araştırma, ilgili değişkenlerin 2006 ve 2009 yıllarındaki değişimlerin incelenmesini 

ve bu değişimlerden hareketle, bağımlı değişken, ara değişken ve bağımsız 

değişkenler arasındaki ilişkilerin ve etkilerin ortaya konmasını hedeflemektedir.  

Organizasyon yapısı değişkenlerindeki değişim, personel güçlendirmedeki değişim 

ve karar hızındaki değişim arasındaki ilişkileri ele almaktadır.  Bu doğrultuda, 

korelasyon ve regresyon analizlerinde, değişkenlerin 2006 ve 2009 değerleri 

arasındaki farklar alınmış ve bu farkların arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir.   
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Seçilen bu yöntem ile ilgili önceki çalışmalar da incelenmiştir.   İşletmelerde belli bir 

dönemin incelendiği zamansal çalışmaların önemli bir kısmında vaka analizi yöntemi 

kullanılmıştır.  Yine zamansal olup, aynı değişkenlerin önceki ve sonraki 

değerlerinin analiz edildiği ve korelasyon ve regresyon analizi uygulaması yapılan 

çalışmalar da incelenmiştir.  Rogosa ve Willett (1983) ve Tisak ve Smith (1994) 

çalışmalarında bu analiz yöntemleri incelenmiştir.  Bu iki çalışmada da, zamansal 

araştırmalarda aynı değişkenlerin öncesi ve sonrası değerlerinin farklarının 

ili şkilerinin ölçümlenebileceği ve regresyon analizinin yapılabileceği, bu tip 

çalışmanın geçerlilik ve güvenirliğinin yüksek olduğu tespiti yapılmıştır.  Benzer 

şekilde, Grim (2003) ve Wang (2008) doktora tezi çalışmalarında da, değişkenlerin 

iki farklı zamandaki değerleri ölçümşelmiş, bu değerlerin arasındaki farklar alınmış 

ve bu farkların arasındaki ilişki ve etkiler regresyon analizi ile ölçümlenmiştir. 

 

Araştırmada kullanılan tüm analizler SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak 

gerçekleştirilmi ştir. 

 

3.6.1. Güvenirlik Testi ve Faktör Analizi 

 
Anketin organizasyon yapısı ile ilgili bölümünde baktığımızda, faktör analizi 

sonuçları ölçeğin 5 boyuttan oluştuğunu doğrulamaktadır (Tablo 6). Ölçekteki her 

ifadenin faktörü yükü en az 0,40 olarak hesaplanmıştır. Faktör yükü 0,40’ın altında 

olan ifadeler ölçekten çıkarılmıştır. Ölçekte yer alan boyutların Cronbach’s α 

değerleri (faktör yükü 0,40’ın üzerinde olan ifadeler dikkate alınarak hesaplanmıştır) 

ise (0,71 ile 0,82 arasında değişmektedir) ölçeğin iç tutarlılığa sahip olduğunu 

göstermektedir (Akgül ve Çevik, 2003:436). 

 

Tablo 6: Organizasyon Yapısının Unsurları Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi 

Sonuçları 

İfadeler  Merkezileşme Formalleşme 
Kademe 
Azaltma 

Performansa 
Bağlı 

Ödüllendirme 

Bilgiye 
Ulaşım 

Şirketimde yeni proje ve uygulamaların hayata geçirilmesi ile 
ilgili kararlara sıklıkla dahil olurum. (Ters ifade) 0,76     
Ekibimde çalışacak yeni çalışanların işe alınması ile ilgili 
kararlara sıklıkla dahil olurum. (Ters ifade) 0,69     
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İfadeler  Merkezileşme Formalleşme 
Kademe 
Azaltma 

Performansa 
Bağlı 

Ödüllendirme 

Bilgiye 
Ulaşım 

Şirketimde uygulanacak yeni çalışma prensipleri ile ilgili 
kararlara sıklıkla dahil olurum. (Ters ifade) 0,67     
Ekibinizde çalışan herhangi bir çalışanın terfi etmesi veya 
görev değişikli ği ile ilgili kararlara sıklıkla dahil olurum. (Ters 
ifade) 

0,61     

Kendi kararlarını kendi vermek isteyen kişiler bundan hemen 
vazgeçirilirler. 0,56     
Yöneticim bir karara onay verene kadar yapılabilecek fazla bir 
şey yoktur.  0,51     
Ufak tefek konular bile daha yüksek seviyedeki bir kişinin 
onayına sunulur.  0,48     
Çalışanlar yapacakları neredeyse her şeyden önce 
yöneticilerine danışmak zorundadırlar.  0,42     
Çalışanların alacakları her kararda yöneticilerinin onayı 
olmalıdır. (Bu ifade ölçekten çıkarılmıştır) 0,31*     

İşlerimle ilgili açık ve yazılı hedefler mevcuttur.  0,84    
İşlerim ve yetkilerim süreç ve görev tanımlarında yazılı olarak 
belirtilmiştir.  0,82    
İşimle ilgili sorumluluklarım yazılı olarak açık bir şekilde 
ifade edilmiştir.  0,79    
İşimi yaparken beni yönlendirecek yazılı programlar, takvimler 
ve iş tanımlamalarına ulaşabiliyorum.  0,57    

Performansa bağlı ödüllendirmeler yazılı standartlara bağlıdır.  0,41    
İşimle ilgili beni yönlendirecek yazılı kurallar ve kılavuzlar 
mevcut değildir.(Ters ifade) (Bu ifade ölçekten çıkarılmıştır)  0,13*    

Tepe yönetimle alt kademe arasındaki mesafe kısalmıştır.   0,75   
Orta kademe yönetici sayısında azalma olmuştur.   0,70   
Hiyerarşinin tamamen ortadan kaldırılması önemli hedeflerden 
biri haline gelmiştir.   0,68   

Yöneticilere bağlı ast sayısı azalmıştır.   0,52   
Organizasyon yapısı daha basık hale gelmiştir. (Bu ifade 
ölçekten çıkarılmıştır)   0,36*   

Benim aldığım ödüller kendi performansıma göre 
belirlenmektedir.    0,85  
Ücret artışlarım kendi performansıma bağlıdır.    0,79  
Bu işletmede, yüksek performansa ulaşan çalışanlar sistemli 
bir şekilde ödüllendirilmektedir.     0,76  
Ne kadar iyi performans gösterirsem göstereyim, ücret 
düzeyim aynı kalmaktadır.(Ters ifade) (Bu ifade ölçekten 
çıkarılmıştır) 

   0,08*  

Çalıştığım birimin hedefleri hakkında bilgi sahibiyim.     0,82 
Çalıştığım birimin performansı hakkında bilgi sahibiyim.     0,82 
İşletmenin hedefleri hakkında bilgi sahibiyim.     0,81 
İşimle ilgili teknik, finansal ve pazarlama bilgilerine bilgisayar 
aracılığı ile ulaşabiliyorum.     0,80 
Şube ve satış yöneticileri, müşterilerle ilgili tüm bilgileri 
elektronik ortamda anlık olarak izleyebilmektedir.     0,78 

Üst yönetimin vizyonu hakkında bilgi sahibiyim.     0,77 

Bilgi yönetimi ve bilgiye ulaşım konusunda gerekli teknolojik     0,75 
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İfadeler  Merkezileşme Formalleşme 
Kademe 
Azaltma 

Performansa 
Bağlı 

Ödüllendirme 

Bilgiye 
Ulaşım 

yatırımlar yapılmaktadır. 

İşletmede bilgi akışını sağlamak üzere, elektronik posta ve 
intranet kanalları mevcuttur.     0,73 
İşimi iyi yapabilmek için gerekli stratejik bilgiye 
ulaşabiliyorum.     0,72 
Müşteriler ve rakiplerle ilgili piyasadan düzenli olarak bilgi 
toplanmaktadır.     0,62 
İşletmede oluşan bilgi, toplantılar aracılığı ile tüm ekip üyeleri 
ile paylaşılmaktadır.     0,62 

Cronbach’s αααα 0,74 0,71 0,71 0,74 0,82 

KMO=0,81; Bartlett’s Test p= 0,00<0,01; Toplam Açıklanan Varyans : % 69,4 
 
 

Anketin personel güçlendirme ile ilgili bölümüne baktığımızda, faktör analizi 

sonuçları ölçeğin tek bir boyuttan oluştuğunu doğrulamaktadır (Tablo 7). Faktör 

yükü 0,40’ın altında olan bir ifade ölçekten çıkarılmıştır. Bu doğrultuda ölçek için 

hesaplanan Cronbach’s α değeri (0,76) ölçeğin iç tutarlılığa sahip olduğunu 

göstermektedir (α>0,60). 

 

Tablo 7: Personel Güçlendirme Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

İfadeler  Faktör 1 

İşimi yapma konusundaki yeteneklerime güvenirim. 0,80 
İşim benim için çok önemlidir.  0,79 
Yaptığım iş benim için anlamlıdır. 0,79 
İşimi yapma konusunda kendime güvenim tamdır. 0,77 
Çalıştığım bölümde olup bitenler üzerinde sözüm geçer.  0,74 
İşimi yapabilmek için gerekli becerilere tam olarak sahip olduğumu 
düşünüyorum.  0,74 
Çalıştığım bölümde olup bitenler üzerinde büyük etkim vardır.  0,74 
İşimi nasıl yapacağım konusunda önemli ölçüde serbestlik ve özgürlüğe 
sahibim. 0,67 
İşimi nasıl yapacağıma kendim karar verebilirim.  0,65 
İşimi nasıl yapacağım konusunda gereken serbestliğe sahibim.  0,71 
Çalıştığım bölümde olup bitenler üzerinde kontrolüm gayet fazladır.  0,71 
İşimle ilgili konular benim için kişisel anlam taşır. (Bu ifade ölçekten 
çıkarılmıştır) 0,36* 

Cronbach’s αααα 0,76 

KMO=0,88; Bartlett’s Test p= 0,00<0,01; Toplam Açıklanan Varyans : % 65,2 
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Anketin karar hızı ile ilgili olan üçüncü bölümüne baktığımızda, faktör analizi 

sonuçları ölçeğin tek bir boyuttan oluştuğunu doğrulamaktadır (Tablo 8). Faktör 

yükü 0,40’ın altında olan bir ifade ölçekten çıkarılmıştır. Bu doğrultuda ölçek için 

hesaplanan Cronbach’s α değeri (0,74) ölçeğin iç tutarlılığa sahip olduğunu 

göstermektedir (α>0,60). 
  

Tablo 8: Karar Hızı Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

İfadeler  Faktör 1 

Rekabeti ve alış koşullarını da göz önüne alarak, piyasaya sunulacak satış 
koşullarının (sirkülerin) karara bağlanması ve yayınlanması 0,73 
Bir müşteri, yüksek miktarlı bir sipariş vereceği zaman, ilave bir avantaj 
(vade, iskonto, vb.) talep ettiğinde; bunu değerlendirip müşteriye dönüş 
yapma kararı 0,72 
Eczanenin ürün iadesi yapma ihtiyacı olduğunda, kabul edip etmeme kararı 0,71 
Şubenin aylık satış bütçesinin onaylanması ve karara bağlanıp satış kadrosuna 
dağıtılması 0,70 
Şubenin müşterilere yönelik olarak yapacağı pazarlama etkinliklerinin 
aylık/dönemlik oluşturulması ve karara bağlanması 0,68 
Eczane bölgelerinin her birine günün hangi saatlerinde, kaç servis yapılacağı 
kararı 0,66 
Rakip depo, işletmenin mevcut bir müşterisine anlaşma teklifi yaptığında, 
bunu değerlendirip karşı teklif yapma veya yapmama kararı 0,66 

Cronbach’s αααα 0,74 

KMO=0,84; Bartlett’s Test p= 0,00<0,01; Toplam Açıklanan Varyans: % 62,6 
 

Tüm analizlerde, Bartlett testi değeri, veri setlerinin faktör analizine uygun olduğunu 

ve analize devam edilebileceğini göstermektedir.  Diğer yandan, Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) örneklem yeterlilik ölçütü de sağlanmıştır.  0,8 ve üzerindeki KMO değerleri 

de veri setinin faktör analizi yapmak için son derece uygun olduğunu göstermektedir. 

 
3.6.2.  Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

Araştırmaya katılanların demografik özellikleri incelendiğinde (Tablo 9) 

katılımcıların çoğunluk itibariyle 30 yaş ve üzeri (%93,0) erkeklerden (%90,3) 

oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların yarısından fazlası lise mezunu (%56,3) olup 

10 yıldan fazla süredir firmasında çalışmaktadır (%62,5). Katılımcıların çoğunluğa 

yakını BSM pozisyonunda görev yapan (%76,1) kişilerden oluşmakta ve yarısından 

fazlası (%60) 5 yıldan az bir süredir bulunduğu pozisyonda görev yapmaktadır. 

 



 

 162 

Tablo 9: Katılımcıların Demografik Özellikleri 
n=134 Frekans Yüzde 

Erkek  121 90,3 
Cinsiyet 

Kadın 13 9,7 

30 yaşın altı 8 7,0 

30-39 arası 49 43,0 Yaş 

40 ve üzeri 57 50,0 

Lise ve altı 71 56,3 

Ön lisans 17 13,5 Eğitim 

Lisans ve üzeri 38 30,2 

5 yıldan az 20 15,6 

5-9 yıl arası 28 21,9 Kıdem 

10 yıl ve üzeri 80 62,5 

ŞM 32 23,9 
Görev 

BSM 102 76,1 

5 yıldan az 72 60,0 

5-9 yıl arası 36 30,0 
Görev 
Süresi 

10 yıl ve üzeri 12 10,0 
 
 
 

3.6.3. Organizasyon Yapısının Unsurları, Personel Güçlendirme ve Karar Hızı 

Ölçeklerine İlişkin Tanımlayıcı Analizler 

 

Öncelikle, çalışanların her ölçüm kriteri ile ilgili olarak, 2006 ve 2009 yılında 

verdikleri yanıtlar analiz edilmiş ve anlamlı farklar olup olmadığı incelenmiştir.  

Araştırmaya katılan çalışanların organizasyon yapısının unsurları ve personel 

güçlendirme ölçeklerine verdikleri puanlar incelendiğinde (Tablo 10) çalışanların 

uygulamaya katıldıkları yıl ile ilgili yaptıkları değerlendirmelerin, üç yıl öncesine 

ili şkin yaptıkları değerlendirmeler ile tüm boyutlarda anlamlı farklılıklar içerdiği 

görülmektedir. Buna göre çalışanların değerlendirmesine göre firmanın 

merkezileşme düzeyi üç yıl öncesine göre azalmışken, yine üç yıl öncesine göre 

formalleşme düzeyi artmış, hiyerarşik kademelerde azalma ortaya çıkmış, 

performansa bağlı ödüllendirme ve bilgiye ulaşım konularında olumlu yönde değişim 

söz konusu olmuştur.  
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Elde edilen sonuçlara göre; şube yöneticileri, üç yıl öncesinde kurumlarını kısmen 

merkezi yapıya sahip bir kurum olarak değerlendirirken artık kararlara göreceli 

olarak daha sık katılabildikleri bir yapıya sahip olduklarını belirtmektedir. Diğer 

yandan, tezin teorik kısmında yapılan çalışmalardaki beklentinin ve yine 

işletme yönetiminin yeniden yapılanma projesindeki beklentisinin aksine, 

formalleşmenin, 2009 yılında, 2006 yılına göre arttığı tespit edilmiştir.  Benzer 

şekilde çalışanlar üç yıl önce kurumlarını hiyerarşik kademe sayısının fazla olduğu 

bir kurum olarak değerlendirirken artık kurumlarını daha basık bir yapıya sahip bir 

kurum olarak değerlendirmektedir. Son olarak çalışanlar üç yıl öncesinde 

performanslarına göre ödüllendirme ve istedikleri bilgiye ulaşabilme anlamında 

kurumlarını tam olarak yeterli görmezken artık bu konularda olumluya yakın bir 

değerlendirme yapmaktadır. 

 

Tablo 10: Organizasyon Yapısının Unsurları ve Personel Güçlendirme Ölçeğinden 
Alınan Puanlar 

 2006 2009  

 O SS O SS t p 

Merkezileşme 3,18 0,58 2,62 0,69 6,22 0,00** 

Formalleşme 2,85 0,67 3,61 1,05 -7,06 0,00** 

Kademe azaltma 2,53 0,66 3,62 0,84 -10,12 0,00** 

Performansa dayalı 
ödüllendirme 

2,69 0,69 3,80 0,76 -12,35 0,00** 

O
rg

an
iz

as
yo

n 
Y

ap
ıs

ın
ın

 
U

ns
ur

la
rı

 

Bilgiye ulaşım 2,62 0,86 4,25 0,81 -16,54 0,00** 

Personel Güçlendirme 3,35 0,96 3,63 1,09 -2,03 0,04* 
*p<0,05 **p<0,01 

 

Diğer yandan, çalışanların organizasyon yapısının unsurlarına ve personel 

güçlendirmeye ilişkin yaptıkları değerlendirmelerin çalışanların özelliklerine göre 

farklılık gösterip göstermediği de analiz edilmiştir.  Bu analiz, iki kategorili 

değişkenlerde t testi ile, ikiden fazla kategoriye sahip değişkenlerde ise tek yönlü 

ANOVA analizi ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre (Tablo 11) çalışanların 

değerlendirmelerinin çalışanların söz konusu özelliklerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği görülmektedir. 
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Tablo 11: Organizasyon Yapısının Unsurları ve Güçlendirme Ölçeklerinden Alınan Puanların 2006-2009 Farklarının Çalı şanların 
Özelliklerine Göre Farklılıkları 

Merkezileşme Formalleşme Kademe Azaltma  

O SS F/t p O SS F/t p O SS F/t p 

Erkek  -0,57 0,98 -0,43 0,67 0,76 1,24 -0,02 0,99 1,11 1,24 0,31 0,76 
Cinsiyet 

Kadın -0,44 1,50   0,77 1,36   0,99 1,41   

30 yaşın altı 0,21 2,38 3,07 0,06 1,21 1,15 0,99 0,37 1,20 1,58 0,85 0,43 

30-39 arası -0,76 0,80   0,58 1,37   1,25 1,30   Yaş 

40 ve üzeri -0,50 0,99   0,82 1,26   0,93 1,27   

Lise ve altı -0,46 0,94 2,07 0,13 0,69 1,34 0,47 0,63 1,10 1,21 0,86 0,43 

Ön lisans -0,36 1,42   1,00 1,10   1,45 1,44   Eğitim 

Lisans ve üzeri -0,85 1,05   0,83 1,16   0,97 1,21   

5 yıldan az -0,75 0,79 0,36 0,70 1,06 1,05 0,68 0,51 1,13 1,14 1,06 0,35 

5-9 yıl arası -0,52 1,18   0,72 1,18   1,40 1,18   Kıdem 

10 yıl ve üzeri -0,53 1,08   0,69 1,34   1,01 1,27   

ŞM -0,39 1,21 1,07 0,29 0,64 1,18 -0,61 0,54 1,17 1,37 0,38 0,71 
Görev 

BSM -0,61 0,98   0,80 1,27   1,07 1,21   

5 yıldan az -0,56 0,98 0,50 0,61 0,71 1,26 0,76 0,47 0,99 1,22 0,74 0,48 

5-9 yıl arası -0,67 1,07   0,78 1,24   1,22 1,44   
Görev 
Süresi 

10 yıl ve üzeri -0,31 1,62   1,20 1,32   1,38 0,56   
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Tablo 11: Organizasyon Yapısının Unsurları ve Güçlendirme Ölçeklerinden Alınan Puanların 2006-2009 Farklarının Çalı şanların 
Özelliklerine Göre Farklılıkları (Devam) 

Performansa Dayalı Ödüllendirme Bilgiye Ulaşım Personel Güçlendirme  

O SS F/t p O SS F/t p O SS F/t p 

Erkek  1,09 1,04 -0,69 0,49 1,63 1,15 -0,05 0,96 0,20 1,52 -0,44 0,66 
Cinsiyet 

Kadın 1,29 1,03   1,65 1,09   0,40 1,92   

30 yaşın altı 1,25 0,97 0,08 0,92 1,51 1,27 0,69 0,50 -0,44 1,67 1,33 0,27 

30-39 arası 1,11 1,12   1,84 1,16   0,19 1,45   Yaş 

40 ve üzeri 1,18 1,05   1,59 1,18   0,46 1,61   

Lise ve altı 1,19 1,05 0,97 0,38 1,57 1,18 0,62 0,54 0,34 1,64 1,50 0,23 

Ön lisans 0,83 1,07   1,54 1,22   -0,37 1,69   Eğitim 

Lisans ve üzeri 1,01 1,04   1,81 1,11   0,19 1,20   

5 yıldan az 1,06 0,95 0,74 0,48 1,80 1,22 0,27 0,77 0,25 1,52 0,20 0,82 

5-9 yıl arası 0,90 0,90   1,64 1,09   0,04 1,60   Kıdem 

10 yıl ve üzeri 1,18 1,12   1,59 1,16   0,24 1,51   

ŞM 1,25 1,03 0,88 0,38 1,50 0,83 -0,78 0,44 0,13 1,56 -0,36 0,72 
Görev 

BSM 1,06 1,04   1,68 1,23   0,25 1,56   

5 yıldan az 1,14 1,00 1,11 0,33 1,60 1,08 1,52 0,22 0,05 1,39 1,07 0,35 

5-9 yıl arası 0,90 1,13   1,52 1,31   0,40 1,58   
Görev 
Süresi 

10 yıl ve üzeri 1,38 0,97   2,17 0,91   0,60 2,01   
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Araştırmaya katılan çalışanlardan birimlerinde yürütülen çeşitli faaliyetlerin (servis 

sayısı, müşteriye dönüş yapma, satış bütçesinin onaylanması, pazarlama 

etkinliklerinin kararlaştırılması, satış koşullarının belirlenmesi gibi) gerçekleştirilme 

hızının 2006-2009 yılları arasında nasıl değiştiğini değerlendirmeleri istenmiştir. 

Çalışanların ilgili ölçeğe verdikleri yanıtlar değerlendirildiğinde (Tablo 12) 

çalışanların 2006 yılına göre 2009 yılında birimlerindeki çeşitli faaliyetlerin 

gerçekleştirilme hızının biraz hızlandığını (5,09/7,00) ifade ettikleri görülmektedir. 

Tablo 12: Karar Hızı Ölçeğinden Alınan Puanlar 
 O SS 

Karar Hızı 5,10 1,44 
 

 

Çalışanların karar hızındaki değişikli ğe ilişkin yaptıkları değerlendirmelerin 

çalışanların özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği iki kategorili 

değişkenlerde t testi ile, ikiden fazla kategoriye sahip değişkenlerde ise tek yönlü 

ANOVA analizi ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre (Tablo 13) çalışanların 

değerlendirmelerinin çalışanların çeşitli özelliklerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği görülmektedir. 
 

Tablo 13: Karar Hızı Ölçeğinden Alınan Puanların Çalışanların Özelliklerine 
Göre Farklılıkları 

Özellikler O SS t/F P 
Erkek  5,11 1,41 0,37 0,71 

Cinsiyet 
Kadın 4,96 1,77   
30 yaşın altı 4,02 1,67 2,87 0,06 
30-39 arası 5,15 1,42   Yaş 
40 ve üzeri 5,28 1,33   
Lise ve altı 5,00 1,43 1,61 0,20 
Ön lisans 4,67 1,71   Eğitim 
Lisans ve üzeri 5,38 1,38   
5 yıldan az 5,39 1,44 0,47 0,62 
5-9 yıl arası 5,15 1,54   Kıdem 
10 yıl ve üzeri 5,05 1,37   
ŞM 5,08 1,35 -0,10 0,92 

Görev 
BSM 5,10 1,47   
5 yıldan az 5,08 1,36 0,00 1,00 
5-9 yıl arası 5,10 1,49   

Görev 
Süresi 

10 yıl ve üzeri 5,12 1,67   
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3.6.4. Korelasyon Analizi  

 

Araştırma modelinde yer alan değişkenlerin birbirleriyle ilişkisini belirlemek 

amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır (Tablo 14). Korelasyon analizinde, yapısal 

değişkenlerin 2006 ile 2009 arası farkları, personel güçlendirmenin 2006 ile 2009 

arası farkları ve karar hızındaki değişim temel alınmıştır.  Organizasyon yapısının 

unsurlarının personel güçlendirme ile ilişkisi incelendiğinde; merkezileşme ve 

formalleşme değişkenlerinin güçlendirme ile ilişkisinin negatif yönde, kademe 

azaltma, performansa bağlı ödüllendirme ve bilgiye ulaşımın ise, güçlendirme ile 

ili şkisinin pozitif yönde olduğu görülmektedir. Öte yandan organizasyon yapısının 

unsurlarının tamamının karar hızı ile ilişkili olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Merkezileşme ve formalleşmenin karar hızı ile ilişkisi negatif yönde, diğer üç 

değişkenin ise karar hızı ile ilişkisi pozitif yöndedir.  Personel güçlendirme 

değişkeninin karar hızı ile ilişkisi incelendiğinde ise her iki değişkenin ilişkisinin 

pozitif yönde ve orta seviyede (0,40<r<0,70) olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 14: Korelasyon Matrisi 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) Karar Hızı 1,00       

(2) Merkezileşme -0,42** 1,00      

(3) Formalleşme -0,18* 0,28* 1,00     

(4) Kademe azaltma 0,23** -0,01 0,21* 1,00    

(5) Performansa dayalı 
ödüllendirme 

0,41** -0,18* -0,04 0,20* 1,00   

(6) Bilgiye ulaşım 0,34** -0,04 0,04 0,13 0,52** 1,00  

(7) Personel Güçlendirme 0,61** -0,42** -0,20* 0,22* 0,33** 0,23** 1,00 
 

*p<0,05   **p<0,01 
 

 

3.6.5. Regresyon Analizi ve Hipotezlerin Test Edilmesi 

 

Araştırma modelini test etmek amacıyla çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.   

Regresyon analizinde, organizasyon yapısı ve güçlendirme değişkenlerinin 2006 ve 
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2009 farkları dikkate alınmıştır. Modelde ara değişken bulunmakta, hipotezlerde de 

ara değişken etkisi ölçümlenmektedir.  Bu konuda, Baron ve Kenny (1986) 

çalışmasında geliştirilmi ş olan analiz yöntemi kullanılmıştır.  Yöntem 4 ana adımdan 

oluşmaktadır; 

 

I. Bağımsız değişkenlerin (organizasyon yapısı unsurları), ara değişken             

(personel güçlendirme) üzerindeki etkisinin belirlenmesi 

II.  Ara değişkenin (personel güçlendirme), bağımlı değişken (karar hızı) 

üzerindeki etkisinin belirlenmesi 

III.  Bağımsız değişkenlerin (organizasyon yapısı unsurları), bağımlı değişken 

(karar hızı) üzerindeki etkisinin belirlenmesi 

IV.  Ara değişkenin (personel güçlendirme), diğer bağımsız değişkenlere dahil 

edilmesi, bunu müteakip, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken (karar 

hızı) üzerindeki etkisinin yeniden belirlenmesi belirlenmesi 

 

Ara değişken etkisinin kanıtlanabilmesi için; öncelikle birinci, ikinci ve üçüncü 

adımlardaki etkilerin varlığının tespit edilmesi gerekmektedir.  Sonrasında dördüncü 

adımda, ara değişken bağımsız değişkenler arasında katıldığında, önceki bağımsız 

değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisi azalıyorsa, kısmi ara değişkenlik, 

etki ortadan kayboluyorsa, tam ara değişkenlik sözkonusudur.  (Baron ve Kenny, 

1986) 

 

Önceki bölümde incelenen Çavuş (2006) doktora tezi çalışmasında da, personel 

güçlendirmenin ara değişken olduğu bir model geliştirilmi ştir.  Çalışmanın analiz 

kısmında, bu modelin analizinde, yukarıda bahsedilen Baron ve Kenny (1986) 

çalışmasına ait dört adımlı model kullanılmıştır.   Çalışma sonucunda, ara 

değişkenliğe ilişkin hipotezlerden 4 tanesi red olmuş, diğerlerinde ise kısmi ara 

değişkenlik tespiti yapılmıştır.  Tam ara değişkenliğe rastlanmamıştır.   
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1. Regresyon Adımı 

Organizasyon yapısının unsurlarının (bağımsız değişkenler) personel güçlendirme 

(ara değişken) üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen ilk 

regresyon analizi sonuçlarına göre (Tablo 15) organizasyon yapısının tüm 

unsurlarının personel güçlendirme üzerinde anlamlı düzeyde etkili olduğu 

görülmektedir (Hipotez 1a, 1b, 1c, 1d, 1e Kabul). Modele göre organizasyon 

yapısının unsurları, personel güçlendirme üzerindeki değişikli ğin %28’ini açıklama 

gücüne sahiptir. Merkezileşme ve formalleşme personel güçlendirme üzerinde 

negatif yönde etkili iken diğer unsurlar personel güçlendirme üzerinde pozitif yönde 

etkilidir.  VIF değerlerinin 5’in altında olması, bağımsız değişkenler arasında çoklu 

bağlantı olmadığını ortaya koymaktadır.  ( Kalaycı, 2009) 

 

Tablo 15: Organizasyon Yapısının Unsurlarının Personel Güçlendirme Üzerindeki 
Etkisi  

 Beta St.Hata St.Beta t p VIF 

(Sabit) -0,71 0,23  -3,03 0,00**  
Merkezileşme -0,52 0,12 -0,33 -4,14 0,00** 1,10 
Formalleşme -0,17 0,09 -0,14 -2,75 0,01* 1,13 
Kademe azaltma 0,24 0,09 0,20 2,49 0,01* 1,09 
Performansa dayalı 
ödüllendirme 

0,25 0,13 0,17 2,42 0,01* 1,47 

Bilgiye ulaşım 0,14 0,12 0,11 2,40 0,01* 1,41 
Bağımlı değişken: Personel Güçlendirme  R=0,53; R2=0,28; F=9,82, p=0,00<0,01 
*p<0,05   **p<0,01 

 

2. Regresyon Adımı 

Personel güçlendirme değişkeninin (ara değişken) karar hızı (bağımlı değişken) 

üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen ikinci regresyon analizi 

sonuçlarına göre (Tablo 16) personel güçlendirmenin karar hızı üzerinde pozitif 

yönde anlamlı düzeyde etkili olduğu görülmektedir (Hipotez 2 Kabul). Modele göre 

personel güçlendirme, karar hızı üzerindeki değişikli ğin %37’sini açıklama gücüne 

sahiptir. VIF değerlerinin 5’in altında olması, bağımsız değişkenler arasında çoklu 

bağlantı olmadığını ortaya koymaktadır.  ( Kalaycı, 2009) 
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Tablo 16: Personel Güçlendirmenin Karar Hızı Üzerindeki Etkisi  
 Beta St.Hata St.Beta t p 

(Sabit) 4,97 0,10  49,65 0,00** 

Personel Güçlendirme 0,56 0,06 0,60 8,77 0,00** 
Bağımlı değişken: Karar hızı  R=0,61; R2=0,37; F=76,99, p=0,00<0,01 
**p<0,01 

 

 

3.Regresyon Adımı 

Organizasyon yapısının unsurlarının (bağımsız değişkenler) karar hızı (bağımlı 

değişken) üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen üçüncü 

regresyon analizi sonuçlarına göre (Tablo 17) organizasyon yapısının formalleşme 

hariç diğer tüm unsurlarının karar hızı üzerinde anlamlı düzeyde etkili olduğu 

görülmektedir.  Formalleşmenin, karar hızı üzerinde herhangi bir etkisi 

görülmemektedir.  Modele göre organizasyon yapısının unsurları, karar hızı 

üzerindeki değişikli ğin %34’ünü açıklama gücüne sahiptir.  Merkezileşme karar hızı 

üzerinde negatif yönde etkili iken diğer unsurlar karar hızı üzerinde pozitif yönde 

etkilidir.  VIF değerlerinin 5’in altında olması, bağımsız değişkenler arasında çoklu 

bağlantı olmadığını ortaya koymaktadır.  ( Kalaycı, 2009) 

 
Tablo 17: Organizasyon Yapısının Unsurlarının Karar Hızı Üzerindeki Etkisi  

 Beta St.Hata St.Beta t p VIF 

(Sabit) 3,99 0,20  19,07 0,00**  

Merkezileşme -0,47 0,11 -0,31 -4,22 0,00** 1,10 

Formalleşme -0,14 0,08 -0,12 -1,63 0,10 1,13 

Kademe azaltma 0,20 0,08 0,18 2,42 0,01* 1,09 

Performansa dayalı 
ödüllendirme 

0,27 0,12 0,20 2,30 0,02* 1,47 

Bilgiye ulaşım 0,25 0,10 0,20 2,38 0,01* 1,41 
Bağımlı değişken: Karar hızı  R=0,59; R2=0,34; F=13,22, p=0,00<0,01 
*p<0,05 **p<0,01 
 

4. Regresyon Adımı 

Organizasyon yapısının unsurlarına (bağımsız değişkenler) personel güçlendirme 

(ara değişken) dahil edilerek; bağımsız değişkenlerin karar hızı (bağımlı değişken) 

üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen dördüncü regresyon 
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analizi sonuçlarına göre (Tablo 18) organizasyon yapısının formalleşme hariç diğer 

unsurlarının ve personel güçlendirme değişkeninin karar hızı üzerinde anlamlı 

düzeyde etkili olduğu görülmektedir (Hipotez 3b Red).   VIF değerlerinin 5’in 

altında olması, bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı olmadığını ortaya 

koymaktadır.  ( Kalaycı, 2009) 

 

Personel güçlendirme değişkeninin ara değişken olarak kabul edilebilmesi için bir 

önceki analizde organizasyon yapısının unsurlarına ili şkin elde edilen (standart beta) 

etki katsayılarında azalma (kısmi ara değişkenlik) ya da ilgili unsurun etkisinin 

(anlamlı düzeyde etkiye sahip olmayarak) ortadan kalkması (tam ara değişkenlik) 

gerekmektedir.  

 

Buna göre merkezileşme, kademe azaltma, performansa dayalı ödüllendirme ve 

bilgiye ulaşım unsurlarının etki katsayılarının güçlendirmenin devreye girmesi ile 

birlikte azaldığı görülmektedir.  Merkezileşmenin etki katsayısı, -0,31’den, -0,18’e 

gerilemiştir.  Kademe azaltmanın etki katsayısı, 0,18’den, 0,10’a gerilemiştir.  

Performansa bağlı ödüllendirmenin etki katsayısı, 0,20’den, 0,13’e gerilemiştir.  

Bilgiye ulaşımının etki katsayısı, 0,20’den, 0,16’ya gerilemiştir.  (Hipotez 3a, 3c, 3d, 

3e Kısmi Kabul).  

 

Modele göre personel güçlendirme değişkeni ile birlikte organizasyon yapısının 

unsurları karar hızındaki değişikli ğin %46’sını açıklama gücüne sahiptir.  Bir önceki 

modelde %34 olan açıklama gücü güçlendirme değişkeni dahil edildiğinde %12’lik 

bir artışla %46 olmuştur. Regresyon analizinde R2 değişikli ğinin anlamlı olup 

olmadığı incelendiğinde söz konusu artışın anlamlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 

da, personel güçlendirme modele girmesinden sonra, modelde istatistiki olarak 

anlamlı bir değişim olduğunu ortaya koymakta ve ara değişkenlik etkisini tespit 

etmektedir.   
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Tablo 18: Personel Güçlendirme Ara Değişken Olarak Kabul Edildiğinde 
Organizasyon Yapısının Unsurlarının Karar Hızı Üzerindeki Etkisi  

 Beta St.Hata St.Beta t p VIF 

(Sabit) 4,26 0,19  21,64 0,00**  

Merkezileşme -0,27 0,10 -0,18 -2,54 0,01* 1,24 

Formalleşme -0,07 0,08 -0,06 -0,97 0,33 1,16 

Kademe azaltma 0,11 0,08 0,10 2,56 0,01* 1,14 

Performansa dayalı 
ödüllendirme 

0,18 0,11 0,13 2,65 0,01* 1,51 

Bilgiye ulaşım 0,20 0,09 0,16 2,05 0,04* 1,43 

Personel güçlendirme 0,37 0,07 0,40 5,28 0,00* 1,38 
Bağımlı değişken: Karar hızı  R=0,68; R2=0,46; F=17,99, p=0,00<0,01 
∆ R2=0,12 p=0,00<0,01 
*p<0,05 **p<0,01 

 
 
Araştırma sonuçlarına genel olarak baktığımızda; araştırma verilerinin analizinde, 

değişkenlerin önceki ve sonraki değerlerinin analizi için t-testi, değişkenlerin 

değişiminin demografik özelliklere göre farklarının analizi için t-testi ve tek yönlü 

Anova, değişkenler arasındaki ilişkilerin analizi için korelasyon ve son olarak; 

bağımsız değişken, ara değişken ve bağımlı değişkenler arası etkilerin ölçümü için de 

4 adımlı regresyon yöntemi kullanılmıştır. 

 

Araştırmaya katılan toplam 134 kişilik yönetici ekibinin, yaklaşık % 90'ının erkek 

olduğu görülmektedir.  Yaş dağılımına baktığımızda, yaklaşık % 43'lük bölümün 30 

ila 40 yaş arasında olduğu, % 50'lik bölümün ise, 40 yaş ve üzerinde olduğu 

görülmektedir.  Ön lisans, lisans ve üzeri eğitimli ki şilerin oranı % 44 iken, 

katılımcıların % 63'ünün 10 yıl ve üzeri süredir işletmede görev yaptıklarını 

görüyoruz.  Aynı görevi 5 yıldan az süredir yapanların oranı ise, % 60 

seviyesindedir.  Demografik özelliklerdeki en önemli tespit, çalışanların işletmedeki 

kıdemidir.  Bu sürenin uzunluğu, geçmişten gelen kadroların çoğunun, yeni 

yapılanma sürecine uyum gösterdiklerini ve yeni yapıda görev almaya devam 

edebildiklerini ortaya koymaktadır.   
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Yapısal unsurlar, personel güçlendirme ve karar hızı değişkenlerinin, 2006 ve 2009 

yılları için aldıkları değerler ve bunlar arasındaki değişim, çalışmanın en önemli 

sonuçlarından birisidir.  Teorik kısımda yapılan tespitler doğrultusunda, 2006-2009 

döneminde, merkezileşme ve formalleşmenin azalmış olması; kademe azaltma, 

performansa bağlı ödüllendirme ve bilgiye ulaşımın artmış olması, buna bağlı olarak 

personel güçlendirme ve karar hızının da artmış olması beklenmekte idi. 

 

Sonuçlara baktığımızda, merkezileşmenin 2006-2009 döneminde; 3,18'den 2,62'ye 

azaldığı; kademe azaltmanın 2,53'ten 3,62'ye arttığı; performansa bağlı 

ödüllendirmenin 2,69'dan 3,80'e arttığı, bilgiye ulaşımın 2,62'den 4,25'e arttığı 

görülmektedir.  Aynı şekilde ilgili dönem aralığında, personel güçlendirme 3,35'ten 

3,63'e yükselmiş, karar hızı ise, 5,10'luk ortalama puan ile “biraz hızlanmıştır”.  

Bahsi geçen tüm değişimler istatistiki olarak anlamlıdır.  Formalleşme ise beklentinin 

aksine, 2006-2009 döneminde, 2,85'ten 3,61'e yükselmiştir. 

 

Ortaya çıkan bu tabloya göre, öncelikle iki dönem arasında işletmede önemli 

değişimlerin yaşandığı görülmektedir.   Gerek yapısal faktörler, gerekse güçlendirme 

ve karar hızı değişkenlerinin tümünde anlamlı değişim sözkonusudur.  Yeniden 

yapılanma neticesinde, karar verme sürecinde yerel birimler yetkilendirilmiş, 

yapıdaki kademe sayısı azalmıştır.  Bununla birlikte, ücret sistemleri değişmiş, daha 

fazla performansa bağlı hale gelmiştir.  Bilgi ise, organizasyonda çok daha fazla 

erişilebilir hale gelmiştir. Tüm bu değişimlerin bir sonucu olarak, şube 

yöneticilerinin güçlendirilme algısında anlamlı bir artış yaşanmıştır ve karar hızı 

artmıştır.   

 

Formalleşmenin beklentinin aksine artmış olması önemli bir durumdur.   Bu konunun 

yorumlanabilmesi için, sonuçlar alındıktan sonra, işletmedeki önceki döneme ilişkin 

ve şu anki görev tanımları incelenmiştir.  Bunun yanı sıra, ilgili katılımcıların bir 

kısmı ile konu hakkında mülakat yapılmıştır.  Bu çalışmaların sonucunda şu şekilde 

bir değerlendirme yapılabilir.  2006 ve öncesi döneme göre, şu anda aslında kişilerin 

yaptığı işin detayı ve gün içi davranış biçimleri konusundaki formalleşme düzeyi 

artmamış, hatta bir miktar azalmıştır.  Artık performans hedefleri çok daha net 
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olduğundan, işin nasıl yapılacağı yerel yöneticiye bırakılmakta ve belli sonuçlar 

beklenmektedir.  Ancak buna karşılık, geçmişe kıyasla, üst yönetimle yapılan 

toplantı sayısında ciddi artış olmuştur.  Bu toplantılarda vizyon paylaşımı, hedeflerin 

paylaşımı çok daha net olarak yapılmaktadır.  Performans göstergelerinin sayısı ve 

önemi artmıştır.  Kişilerin performans göstergelerinin herbiri hem kendileri hem de 

üst yönetim tarafından sürekli olarak izlenebilmektedir.  İşletmenin stratejileri, 

hedefleri, çalışma anlayışı ve prensipleri, şubelerden beklentiler ve şube 

yöneticilerinden beklentiler çok daha net olarak ifade edilmekte ve performans 

sistemlerinde kullanılmaktadır.  Bu durumun, katılımcılar tarafından formalleşmenin 

artması şeklinde yorumlanmış olması beklenebilir.   

 

Yukarda yapılmış olan tespite benzer bir durum, Hempel, Zhang, Han (2009) 

çalışmasında karşımıza çıkmaktadır.  Bu çalışmada, formalleşme kavramı, 

organizasyonel formalleşme ve iş formalleşmesi şeklinde iki alt başlıkta ele 

alınmaktadır.  İş formalleşmesi, genel olarak yapılan işin tüm detaylarının ve işi 

yapan kişinin davranışının yazılı hale getirilmesi iken, organizasyonel formalleşme 

ise, işletme vizyonunun, stratejilerinin, hedeflerinin ve performans sisteminin yazılı 

ve somut hale getirilmesi ve tüm ekibe kavratılması olarak tanımlanmıştır.  

Çalışmada yapılan benzetme ile, organizasyonel formalleşme, nehirin yatağından 

çıkmadan ilerlemesi için, nehir yatağının belirgin hale getirilmesidir.  Bu anlamda, 

araştırmada formalleşme ile ilgili çıkan sonucun; Hempel, Zhang, Han (2009) 

çalışması ile benzerlik göstermesi beklenebilir.  Ancak kesin bir kanaate varılması 

için, işletmede formalleşme sürecine yönelik ek bir çalışma yapılması gerekmektedir. 

 

2006-2009 farkları, demografik özelliklere göre incelendiğinde ise, hiçbir anlamlı 

farklılık tespit edilmemiştir.  Cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, kıdem, görev ve görev 

süresi değişkenleri, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin değişiminde farklılık 

yaratmamaktadır.  Bu sonuçtan hareketle, yaşanan yeniden yapılanma sürecinin 

etkilerinin genele yayılmış olduğu ve demografik farklılıklardan bağımsız olduğu 

tespiti yapılabilir. 
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Değişkenlerin 2006-2009 dönemi değişimleri arasındaki ilişkileri ifade eden 

korelasyon tablosuna baktığımızda, organizasyon yapısı değişkenlerinin tümünün, 

personel güçlendirme ile ilişkili olduğunu görüyoruz.  Merkezileşme ve 

formalleşmenin, güçlendirme ile ilişkileri negatif yönde iken; kademe azaltma, 

performansa bağlı ödüllendirme ve bilgiye ulaşımın güçlendirme ile ilişkisi pozitif 

yöndedir.  Diğer yandan, personel güçlendirmenin karar hızı ile ilişkisi pozitif yönde 

ve orta seviyededir.  Organizasyonel faktörlerin tümünün, karar hızı ile ilişkileri de 

anlamlı seviyededir.  Merkezileşme ve formalleşmenin karar hızı ile ilişkisi negatif 

yönde, diğer organizasyon yapısı değişkenlerinin karar hızı ile ilişkisi negatif 

yöndedir. Korelasyon tablosundaki bu sonuçlardan hareketle, teorik kısımda 

beklendiği üzere, organizasyon yapısının personel güçlendirme ile, personel 

güçlendirmenin karar hızı ile ve yine organizasyon yapısının karar hızı ile ilişkili 

olduğu tespit edilmiştir. 

 

Hipotezlerin test edilmesi ve bağımsız değişken, ara değişken ve bağımlı değişken 

arası etkilerin ölçümlenmesi için, Baron ve Kenny (1986) çalışmasında geliştirilen ve 

Çavuş (2006) personel güçlendirme konulu doktora tezi çalışmasında da kullanılan 4 

adımlı regresyon yöntemi kullanılmıştır.   Uygulanan tüm regresyon adımlarında, 

değişenlerin 2006-2009 dönemi değişimlerinin birbirlerine etkisi ölçümlenmiştir.  

 

İlk regresyon adımında,  bağımsız değişkenlerin ara değişken üzerindeki etkisi, yani 

organizasyon yapısı değişkenlerinin personel güçlendirme üzerindeki etkileri 

ölçümlenmiştir.  Tüm yapı unsurlarının, personel güçlendirme üzerinde anlamlı etkisi 

olduğu tespit edilmiştir.  Toplamda bu değişkenler, personel güçlendirmedeki 

değişimin % 28'ini açıklamaktadır.  Merkezileşme ve formalleşmenin, güçlendirme 

üzerindeki etkisi negatif yönde iken, kademe azaltma, performansa bağlı 

ödüllendirme ve bilgiye ulaşımın etkisi ise pozitif yöndedir.   Bu ilk regresyon 

adımının sonuçları doğrultusunda, tezin 1. grup hipotezleri; 1.a, 1.b, 1.c, 1.d ve 1.e 

hipotezleri kabul edilmiştir.  Yani yapısal unsurların tümü, güçlendirmeyi 

etkilemektedir. 
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• Merkezileşmenin artması personel güçlendirmeyi azaltmaktadır. 

• Formalleşmenin artması personel güçlendirmeyi azaltmaktadır. 

• Kademe azaltma personel güçlendirmeyi arttırmaktadır. 

• Performansa bağlı ödüllendirmenin artması personel güçlendirmeyi 

arttırmaktadır. 

• Bilgiye ulaşımın artması personel güçlendirmeyi arttırmaktadır. 

 

İkinci regresyon adımında, ara değişkenin bağımsız değişken üzerindeki etkisi, yani 

güçlendirmenin karar hızı üzerindeki etkisi ölçümlenmiştir.  Personel güçlendirmenin 

karar hızı üzerinde pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir.  

Güçlendirme, karar hızındaki değişimin % 37'sini açıklamaktadır.   Buna göre 

Hipotez 2 kabul edilmiştir.   

 

• Personel güçlendirmenin artması, karar hızını arttırmaktadır. 

 

Üçüncü regresyon adımında, bağımsız değişkenin direk olarak bağımlı değişken 

üzerindeki etkisi, yani organizasyon yapısı değişkenlerinin karar hızı üzerindeki 

etkisi ölçümlenmiştir.  Merkezileşmenin, kademe azaltmanın, performansa bağlı 

ödüllendirmenin ve bilgiye ulaşımın karar hızı üzerinde anlamlı etkisi olduğu tespit 

edilmiştir.  Formalleşmenin ise, teorideki beklentinin aksine, karar hızı üzerinde 

anlamlı etkisi olmadığı tespit edilmiştir.  Toplamda organizasyon yapısı değişkenleri, 

karar hızındaki değişimin % 34'ünü açıklamaktadır. 

 

Formalleşme konusunda, 2006-2009 dönemi değişiminde de beklentinin aksine bir 

durum ortaya çıkmış ve buna ilişkin işletme içerisinde mülakat çalışmaları 

yapılmıştı.  Aynı çalışmalardan hareketle, formallaşme değişkeninin algılanmasında, 

beklenenden farklı bir durum olduğu yorumu yapılabilir.  Benzer durum Hempel, 

Zhang ve Han (2009) çalışmasında karşımıza çıkmaktadır.  Formalleşme kavramı; 

organizasyonel formalleşme ve iş formalleşmesi olarak iki grupta incelenmiş ve 

yapılan araştırma ile farklı etkileri olduğu ortaya konmuştur.  Hedef Alliance 

işletmesinde de, şube yöneticileri tarafından formalleşme kavramını vizyonun, 
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hedeflerin ve performans göstergelerinin netleşmesi ve takibindeki disiplin olarak ( 

yani organizasyonel formalleşme ) algılanmış olması ihtimali düşünülebilir.  Eğer 

böyle ise, karar hızına anlamlı etkisi olmaması beklenebilir. Ancak kesin bir tespit 

yapılabilmesi için, işletmede formalleşme konusunda daha ileri bir çalışma yapılması 

gerekmektedir. Bu sonuç doğrultusunda, formalleşme ile karar hızı arasında anlamlı 

bir ili şki ortaya çıkmadığından, formalleşme değişkeni için 3. regresyon adımı 

gerçekleşmemiştir.  Buna göre, formalleşmenin, personel güçlendirme aracılığı ile 

karar hızını etkilediğini ileri süren 3.b Hipotezi red edilmiştir. 

 

Dördüncü regresyon adımında, modelde ara değişken olarak tanımlanan personel 

güçlendirme değişkeni de, bağımsız değişkenlerin arasında katılarak, bu 

değişkenlerin karar hızına etkisi ölçümlenmiştir.  Bu model, karar hızındaki 

değişimin % 46'sını açıklamaktadır.  Yani % 34'ü açıklayan önceki modele göre daha 

yüksek bir oran elde edilmiştir.  Yine istatistiki olarak 3. ve 4. adımdaki R2 değerleri 

değişiminin anlamlılığı da test edilmiş ve anlamlı olduğu tespiti yapılmıştır.   

 

Dördüncü adımdaki regresyonun amacı, bağımsız değişkenlerin aldığı st.beta 

değerlerinin önceki adımdaki değerlerle kıyaslanmasıdır.  Sonuç olarak, 

merkezileşme, kademe azaltma, performansa bağlı ödüllendirme ve bilgiye ulaşım 

değişkenlerinin aldığı st.beta değerlerinin tümü, bir önceki regresyon adımına göre 

azalmıştır.  Bu tespit ışığında, 3.a, 3.c, 3.d ve 3.e hipotezleri kısmi olarak kabul 

edilmiştir.  Yani; merkezileşme, kademe azaltma, performansa bağlı ödüllendirme ve 

bilgiye ulaşım değişkenleri; personel güçlendirmenin kısmi ara değişken etkisi 

aracılığı ile, karar hızına etki ederler. 
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SONUÇ 
 
 
Ülke ekonomilerindeki sınırların ortadan kalkması ve iletişim teknolojilerinin çok 

yüksek bir hızla gelişmesi sonucunda iki önemli eğilim ortaya çıkmıştır.  Bunlardan 

birincisi, ürün ve hizmet üreticileri arasındaki rekabetin şiddetinin artmasıdır.  Her 

alanda alternatif ürün ve hizmetlerin sayısı artmış ve her ülkedeki müşteriler, 

alternatifler hakkında daha fazla bilgi sahibi duruma gelmiştir.  Bu durum; daha 

bilinçli ve talepleri daha fazla olan bir müşteri yapısının ortaya çıkmasına neden 

olmuş ve müşteriye ürün ve hizmet satmaya çalışan işletmeler arasındaki rekabetin 

şiddetini arttırmıştır.  Bu rekabetin bir sonucu olarak, müşteri taleplerini sürekli takip 

etmek, iyi anlamak ve bu taleplere uygun çözüm üretebilmek rekabetteki başarının 

anahtarı olmuştur. 

 

Diğer yandan, küreselleşen dünyada, bazı işletmeler hızla büyümüş ve uluslararası 

bir yapıya ulaşmıştır.  Artık bir işletme, birden fazla kıtada, onlarca ülkede ve 

pazarda faaliyet gösterebilmektedir.  Bu işletme yapılarının yönetim sistemleri de 

çok önemli hale gelmiştir.  Bu işletmeler, aynı anda hem küresel hem de yerel olmak 

durumundadırlar.  Yani üst yönetim stratejileri ve bazı süreçlerinde tüm işletme 

genelinde aynı standartları yakalamaya çalışırken, aynı zamanda yerel müşteriye 

hizmet verebilmek ve yerel rekabette ayakta kalabilmek adına da yerel ve farklı 

uygulamalar yapmaktadırlar. 

 

Yukarda bahsedilen iki eğilimin bir araya gelmesi sonucunda da, organizasyon 

yapısı, personel güçlendirme ve karar hızı kavramlarının önem kazandığı 

görülmektedir.  İşletmelerin uluslararası boyuta gelmesi ile birlikte organizasyonlar 

büyümüş, daha fazla işkolu, daha çok sayıda şube, daha çok sayıda departman ve 

çalışan sayısına ulaşmıştır.  Bu büyümenin diğer tarafında ise, her geçen gün artan 

maliyetler ve oluşan bürokrasi zaman zaman sorun olmaya başlamış ve 

organizasyonlar yalın yönetim sistemleri arayışına girmişlerdir.  Sonuç olarak, 

organizasyon yapılarında verimlilik arayışı önem kazanmıştır.       
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Aynı şekilde, müşteri memnuniyeti kavramı her geçen gün daha fazla önem 

kazanmıştır.  Müşteri memnuniyetini sağlamak için temel amaç ise, müşterinin sorun 

ve ihtiyaçlarına en uygun çözümü en hızlı şekilde üretebilmek olarak ortaya 

çıkmıştır.  Bu durum da, karar hızı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.  Özellikle çok şubeli 

yapılarda, yerel şubenin müşteriye yakın olabilmesi, müşteriyi anlayabilmesi ve 

ihtiyaca yönelik hızlı karar alabilmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır. 

 

Organizasyon yapısı ve karar hızı kavramlarının birbirini etkilediği noktada ise, 

personel güçlendirme kavramı karşımıza çıkmaktadır.  Bu alanda yapılmış birçok 

çalışmada da, özellikle yerel noktadaki müşteri talebinin hızlı ve kaliteli 

karşılanmasında fark yaratan faktörün insan olduğu ortaya konmuştur.  Yani artık 

sadece hangi hizmetin verildiği değil, bu hizmetin nasıl verildiği de memnuniyeti 

etkilemektedir. Doğru özelliklere sahip, işletmesini iyi tanıyan, üst yönetim 

tarafından yetkilendirilmiş ve motivasyonu yüksek bir personel, müşteri ile temas 

anında, en iyi çözümü en hızlı şekilde üretebilmektedir.  Sonuç olarak, organizasyon 

yapısının doğru kurgulanması ile personelin güçlenmesi sağlanacak ve bu yolla 

müşteriye yönelik karar hızı arttırılabilecektir. 

 

Bahsedilen kavramsal yaklaşımla birlikte, tez çalışmasında, işletmedeki 

organizasyon yapısı unsurları ile personel güçlendirme ve karar hızı arasındaki 

ili şkiler incelenmiştir.  Yine tezin teorik bölümünde, organizasyon yapısı unsurları 

detaylı olarak incelenmiş ve coğrafi temelli bölümlendirilmiş yapının en önemli 

unsurları; merkezileşme, formalleşme, kademe azaltma, performansa bağlı 

ödüllendirme ve bilgiye ulaşım olarak belirlenmiştir.   

 

Tez çalışmasının uygulama kısmında, coğrafi temelli bölümlendirilmiş, çok şubeli 

bir işletme örneği ele alınmıştır. Araştırmanın yapıldığı bu işletmenin özelliği, 

işletmenin Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, 2006-2008 yılları arasında, müşteriye 

yönelik karar hızını arttırmak amacıyla organizasyon yapısının değişmiş olmasıdır.      

Bu anlamda, seçilen işletme, tez çalışmasının kavramsal modeli ile önemli 

benzerlikler göstermektedir. Seçilen işletme, işletmenin içerisinde bulunduğu sektör 
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ve işletmedeki yeniden yapılanma projesi ile ilgili detaylı bilgiler Ek-1'de 

aktarılmıştır. 

 

Araştırmanın temel amacı, coğrafi temelli bölümlendirilmiş bir işletme örneğinde, 

organizasyon yapısı unsurlarının, personel güçlendirme aracılığı ile karar hızına 

etkisini ölçümlemektir. 

 

Tezin araştırma bölümünde anket uygulaması gerçekleştirilmi ştir.  İşletmenin tüm 

şubelerinde çalışan ve müşteri ile ilgili faaliyetlerin sorumlusu durumunda toplam 

160 yönetici mevcuttur.  Bu yöneticiler Şube Müdürü ve ona bağlı Bölge satış 

Müdürü pozisyonunda görev yapmaktadır.  Bu yöneticiler içerisinden 134 kişisi, 

2006 öncesinde ve sonrasında aynı pozisyonda görev yapmaktadır.  Bu 134 kişilik 

grubun tümüne anket uygulaması yapılmıştır.  Anket uygulamasında, organizasyonel 

faktörlerin ve personel güçlendirmenin 2006 ve 2009 yıllarındaki durumu sorulmuş 

ve cevaplar alınmıştır.  Karar hızı bölümünde ise, karar hızının bu süreçteki 

değişimine yönelik sorular sorulmuştur.  Anketin öncesinde karar hızına ilişkin 

soruların tespiti amacıyla ön mülakatlar yapılmış, ayrıca yine anketten önce pilot 

anket çalışması gerçekleştirilmi ştir.  

 

Sonuç olarak, teorik olarak ortaya konulan modelin önemli bir kısmı yapılan 

araştırmada doğrulanmıştır.   Organizasyon yapısının formalleşme dışındaki dört 

değişkeninin personel güçlendirmenin kısmi ara değişken etkisi ile karar hızını 

etkilediği ortaya konmuştur.  Bunun yanı sıra, Hedef Alliance işletmesindeki yeniden 

yapılanma sürecinde, tüm bu değişkenlerde önemli farkların oluştuğu ortaya 

konmuştur.  

 

Tezin teorik kısmında, gerek organizasyon yapısı, gerek personel güçlendirme ve 

gerek karar hızı ile ilgili önceki birçok çalışma incelenmiştir.  Yapı ve güçlendirme 

ili şkisini inceleyen çalışmalar mevcuttur.  Aynı şekilde yapı ve karar hızı ilişkisini 

inceleyen çalışmalar da mevcuttur.  Ancak, güçlendirme ve karar hızı ilişkisini 

inceleyen veya yapı-güçlendirme-karar hızı ilişkisini inceleyen çalışmalara 
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rastlanmamıştır.  Bu anlamda yapılan çalışmanın, bu üç kavramın ilişkisi konusuna 

katkı sağlaması beklenmektedir. 

 

Diğer yandan, organizasyon yapılarının genel olarak incelendiği çok sayıda çalışma 

mevcuttur.  Ancak son dönemde işletmelerin büyümesi ve çok şubeli yapılara 

ulaşması ile ortaya çıkan coğrafi temelli bölümlendirilmiş yapılar özelinde daha az 

sayıda çalışma mevcuttur.  Bu anlamda, yapılan çalışmanın, bu tip organizasyon 

yapılarındaki özelliklere ışık tutması da beklenmektedir. 

 

Çalışmanın bir diğer özelliği, seçilen işletmenin yaşadığı değişim süreci ile tez 

çalışması konusunun çok önemli ölçüde benzerlik göstermesidir.  İşletmede 

müşteriye yönelik karar hızını arttırmaya yönelik bir yeniden yapılanma süreci 

yaşanmış ve bu çerçevede; Yönetim Kurulu tarafından, organizasyon yapısında 

önemli değişimler gerçekleştirilmi ştir.  Tez çalışması kapsamında, yaşanan bu 

değişim süreci analiz edilmiş ve hangi faktörlerin nasıl etkiler yarattığı ortaya 

çıkarılmıştır.  Bu anlamda hem işletmenin özel durumu tez çalışmasına katkı 

sağlamış, hem de tez çalışmasının sonuçları, işletme yönetimi için önemli bir katkı 

sağlamıştır. 

 

Çalışma tek bir işletmede gerçekleştirilmi ştir.  Bu işletmenin ve içerisinde bulunduğu 

sektörün özellikleri çalışmayı mümkün kılmış ve önemli avantajlar sağlamıştır.  

Diğer yandan, ortaya konulan modelin aynı sektörde veya farklı sektörlerdeki yine 

coğrafi temelli bölümlendirilmiş yapılarda incelenmesi ve çalışmanın genişletilmesi 

önemli yararlar sağlayacaktır.   

 

Araştırmanın yapıldığı işletmede, yeniden yapılanma süreci tamamlanalı yaklaşık 2 

yıl olmuştur.  Bu iki yıllık dönemde, işletmenin iş sonuçları da incelenmiş ve önceki 

yıllardan daha yüksek performans gösterildiği tespiti yapılmıştır.  Bunu sadece karar 

hızına ve değişime bağlamak mümkün olmamakla birlikte, belli bir etkisi olması 

beklenebilir. İşletmenin yeniden yapılanma sonrası geçirdiği 2 yıllık dönem işletme 

ömrü açısından kısa denilebilecek bir dönemdir.  Mevcut araştırmada bu 2 yıllık 

dönem ölçümlenmiştir.  Ancak, yaşanan değişimin büyüklüğü göz önüne alındığında, 
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birkaç yıl sonra bu işletmede çalışmanın yenilenmesi, hem değişimin etkilerinin 

tekrar gözlemlenmesi, hem de bu dönemdeki iş sonuçlarının incelenmesi yoluyla, 

ilave katkılar sağlayabilecektir. 

 

Sonuç olarak, günümüz iş dünyasında, rekabet her geçen gün artmakta ve müşteriye 

yönelik hızlı ve yaratıcı çözüm sunabilen işletmeler başarı sağlayabilmektedir.  Diğer 

yandan da büyüyen ve çok uluslu hale gelen işletmeler şube sayılarını arttırmakta, 

aynı anda hem global hem de yerel olmaya çalışmaktadırlar.  Bu süreçte, işletmenin 

başarısını belirleyen en önemli faktör yerel noktada müşteri ile temas eden insan 

kaynağının başarısı olacaktır.  İşte bu koşullar içerisinde, bu tez çalışması coğrafi 

temelli bölümlendirilmiş organizasyon yapılarında personel güçlendirme ve karar 

hızı ilişkisini inceleyerek, işletme performansının artmasını sağlayacak bir model 

ortaya koymuştur.  Bu model bir başlangıç olma özelliği taşımaktadır ve 

geliştirilecek yanları mevcuttur.  İlerleyen dönemde bu alanda yapılacak çalışmalar 

işletmelere önemli katkılar sağlayabilecektir. 
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