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Beşinci bölümde, çalışma rfe ilgili sonuçla! topluca 

verilerek, yöneticilere, zaman yönetimindeki etkinliği yük

seltınede yararlanabilecekleri öneriler getirilmiştir. Bölü

mün sonunda 11 yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliği ile 

örgütsel etkinliğin oluşum modeli" ortaya konmuştur. 

Bu çalışmanın sonucunda, yönetirnde "zaman" etkeninin 

örgütlerin bürokratik yapılarında "örgütsel etkinliği" (mües

siriyeti) belirleyici nitelikte sonuçlar yarattığı belirlen

miş ve bu nedenle örgütsel etkinliğin sağlanması için yöne

timde "zamanın" etkin kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. 
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Ö N S Ö Z 

Danışmanlığını ve yönetme sorumluluğunu üzerime aldı-

ğım YÖNETİMDE "ZAMAN" ETKENİNİN ÖRGÜTLERİN :BÜROKHATİK YAPILA

RINDAKİ İŞLEVSEL SONUÇLARI-ESKİŞEHİR'DEKİ KAJVIU KESİMİ ENDÜST

Rİ İŞLETMELEH.İNDE :BİR UYGULAJVTA adlı. bu doktora tez çalışması; 

varlığını duyumsadığımız, giderek meydanlardan, duvarlardan, 

kolumuza kadar çok çeşitli tür ve biçimlerde yüzyıllardır gün

lük yaşamımızda kullandırımız saatlerle, tanımlamaya çalıştı-

ğımız ıızAM.AN" kavramının; işletme, örgüt, yönetim kavramlarıy

la ilişkisini; böyle bir ilişkinin söz konusu üç kavramın için-

de yer aldıkları toplumsal ortamlarda yol açdığı durumları in-

celemektedir. 

Kuşkusuz daha felsefede sınırları çizilmemiş, üzerinde 

genel görünümü bakımından bile bir düşünce birliğine ulaşıla-

mamış "ZAJ'·1AN" kavramının uygulamadaki boyutlarıyla uğraşmak; 

böyle bir çalışmanın yürütülmesi ve sopuca erdirilmesinde, şim

diye kadar karşıla~madığımız bazı kuramsal ve uygulamalı engel

leri önümüze çıkarmıştır 

• ~ J 
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Felsefik anlamda, insan dünyada bir yaşama z2manırl.a sa

hiptir ki, buna dilimizde ömür demekteyiz. Böyle bir zamanın 

insan başlangıcına karar veremediği gibi; "intihar" olayı dı

şında, çoğu kez bitiminde de istemli (iradi) bir davranış yet-

kisine sahip değildir. Ancak "süre" adını verdiğimiz bu zaman •• 
akışın~, dilediği yöne, dilediği biçimde çevirme hakkı vardır. 

Başka deyişle süresi ne kadar olursa olsun; insan "ömür" deni-

len zamanı kendisi özgürce kullanabilir. Nasıl kullanmalıdır? 

Nerede kullanmalıdır? Kimlerle kullanmalıdır? Niçin kullanma-

lıdır? Bu ve benzeri sorular,insanın dünyaya gelişinden günü

müze kadar kendi içinde bir türlü çözemediği sorunların başın

da gelmiştir. Çözdüğünü sananların sonra, ileri yaşlarda "al

dandıklarını" yine kendilerinin dile getirdiği çok görülmüştür. 

Uzayda sonsuza, dünyada kolumuzdaki saate giren "zaman", 

insanı bireysel düşüncede oldukça karmaşık yollara sokarken; 

acaba İŞLETME adını verdi~imiz yapıda nelere yol açıyordu? 

Bunun için araştırma, bulgu, gözlem gibi · somut bilim yol-

larından giderek; konunun genelde işletme kavramı kapsamında; 

özelde ise onun temel yapısal işlevlerinden olan örgüt ve yö

netim alanlarında elden geldiğince ayrıntılı biçimde incelen-

mesi gerekiyordu. 

İnsanın yaşamını çeviren "zamanın", işletmede nasıl bir 

"güce" dönüştüğünü; işletmenin genel işlevleri dediğimiz yöne-

tim ve örgüt ile türsel işlevleri adını verdiğimiz pazarlama, 
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üretim, finans ve işgören; destekleyici işlevlerden olan mu-
' hasebe, halkla ilişkiler ve araştirma-geliştirmede hangi so-

nuçlara yol açtığını görmeye çalışmak, bu tez çalışmasının 

başlangıçta aşması gereken ilk kuramsal engeli ortaya koymuş

tu. Ancak böyle bir giriş ile işletmenin örgütsel yapısı ve 

yönetim işlevinde "zamanın" bir üret.iıı etkeni olarak konumunu 

daha açık görme olanağı elde edilebildi. 

Günlük yaşamında kendi zamanını kullanınada oldukça so-

runları bulunan ~nsanın; işletmede bir örgütsel konumda bulun

ması; giderek bu yapıyı ayrıca yönetici kimliğiyle belli amaç-

lara götürmesi; söz konusu kendi sorunlarını çalıştığı ortama 

yansıtmadau nasıl gerçekleşecekti? Eğer bu doğal sorununu bi

rey çözememişse, başkalarıyla birlikte bulunduğu, onlarla ya-

şadığı ortamda "zaman" sorunsalını çevreyi kapsayacak biçimde 

büyütecekti. Bilimin, dünyadaki tüm insanlara, ömür denilen ya-

şam zamanlarını kullanınada ortak bir çözüm önermesi kuşkusuz 

olanaklı değildi. Bu bir bakıma her insanın kendisinin çözmesi 

gereken doğal bir sorundu. Ancak ne var ki; işletmeleri insan-

ların kendileri kurup işlettiklerine göre; söz konusu doğal so-

runlarını işletmeye yansıtmamaları için bazı önlemlerin üzerin

de durulabilirdi. Başka deyişle kendi yapısında "zaman" kavra-

mını çıkmaz duruma getiren insanın, işletmeyi de aynı çıkınaza 

sokması e;erekmezdi; böyle bir"yazgıdan" işletmeler, örgüt ve 

yönetim yapılarıyla kendilerini kurtarabilirlerdi. İşte Nihat 

KARAKOÇ bu doktora çalışmasıyla böylesi çapraşık bir sorunu 
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inceler:ıeye, uygulamadaki görünümüleri ni ele alıp, bazı çözüm
~ 

lere ulaşmaya. çaba gösterdi. Çabası başarılı bir sonuç orta-

ya koydu mu, koyarnadı mı? Bunu şimdiden öne sürmemiz, pek 

bilimin özüne uymayan bir aşırı "sav" niteliğini taşır. An-

cak henüz daha felsefede bile belli tanımları yapılamamış 

11 zaman 11 gibi düş-~nsel yoğunluğu yüksek bir kavramı, uygula-

madaki boyutlarıyla ele almaya çalışması bile, kanımca Nihat 

KARAKOÇ'u bu çabasında övgüye değer bir konuma getirmektedir. 

Umarız böyle değerli bir çabadan yararlananlar çok sayıda 

olur. 

1 KASIM 1988 Prof. Dr. İnal Cem AŞKUN 
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S U N U § 

Örgütler; farklı yetenekleri olan çok sayıdaki insanın 

güç birliği yapmasını sağlayarak sınırlı bir sürede elde edi

lebil~cek çıktının nicel ve nitel değerini istenen düzeye çı

karabilmektedirler. Örgütlü çalışmaların örgütsüz çalışmala

ra göre insanların türlü gereksinimlerini karşılamada daha et

kili olması; her geçen gün örgütlerin sayısını, türlerini ve 

büyüklüklerini önemli boyutlara ulaştırmıştır. 

Örgütlerin insan gereksinimlerini kanışlama (tatmin et

me) konusundaki bu etkinliği "zamanı yoğunlaştırabilme" yete

neklerinden kaynaklanmaktadır. İşte örgütlerin başarısı da bu 

yeteneklerinden en fazla yararlanabilmelerine, başka deyişle 

zamanı en uygun biçimde yoğunlaştırabilmelerine bağlıdır. 

Çünkü bir üretimle ilgili çıktının sınırlarını, üretimde ya

rarlanılan en kıt kaynak belirlemektedir. "Zaman" bütün sü

reçlerde yararlanılan en kıt kaynak konumundadır. Bu nedenle 

örgütteki zaman etkili, olarak yönetilmediği sürece, örgütsel 

etkinlik (müessiriyet) ve verimlilik gerçekleştirilemeyecektir. 

Başka deyişle, zaman yönetimindeki etkinlik yönetsel etkinli

ğin temel koşulu olmaktadır. 
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Amerika'da yapılan çeşitli araştırmalarda yöneticile-

rin zaman yönetimi konusunda önemli sorunlarının olduğu ve 

bunların yönetsel etkinliği düşürdüğü ortaya çıkmıştır. Bu 

nedenle zaman yönetimi konusunda çeşitli kurslar, seminer

ler, konferanslar ve eğitici yayınlarla yöneticiler yetiş-

~ tirilmeye çalışılmaktadır (1). 

Türkiye'de yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinli

ğini belirlemeye yönelik kanış verici bir araştırmaya rast

lanmamıştır. Ancak değişik konularda çalışan örgütlerin yö-

netim sorunlarını belirlemeye yönelik araştırma sonuçları, 

yöneticilerin etkinliğini düşüren pek çok sorunun nzaman yö

netimindeki" başarısızlıktan kaynaklandığını gösteren ip uç

ları vermektedir. İşte çalışmanın hareket noktası, söz konu

su ip uçları olmuştur. 

Bu çalışma, yönetirnde zaman etkininin örgütlerin bü

rokratik yapılarında yarattığı işlevsel sonuçları belirle-

rnek ve bu konuda ortaya çıkan sorunlara öneriler getirmek 

amacıyla yapılmıştır. 

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 

diğer bölümlerde yararlanılacak temel kavramların belirlen

mesi öngörülmüştür. Bu bölümde, zaman kavramı çeşitli boyut

larıyla anlatılmış ve işletme ile zaman arasındaki ilişkiler 

incelenmiştir. Bu ilişkilerden yararlanılarak nişletme zama

nı" kavramı ve işletme, zamanının oluşumu ile ilgili diğer 

zaman kavramları belirlenmiş ve "işletme zamanının oluşum 

modeli" ortaya konmuştur. Bölümün sonunda, oluşturulan mo-

(1) Bu konuda çalışmamızın ır~önetimdeki Zaman Etkeninin Öne
mi" başlığını taşıyan bölümünde ayrıntılı bilgi verilmiştir 
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dele göre, işletme iş+evlerinden her birinin işletme zamanı
~ 

na yaptığı katkı biçimi ayrı ayrı incelenmiştir. 

"Örgütün bürokratik yapısı ve zaman" başlığını taşıyan 

ikinci bölümde, örgüt ve örgütün bürokratik yapısı ana hatla

rıyla açıklanarak "örgütsel zaman 11 kavramı tanımlanmış; ör-
·-

güt şema ve klavuzları, ye~ki alanı, merkezleşme-merkezleş-

meme, örgütsel iletişim gibi kavramlardan yararlanılarak ör

gütün bürokratik yapısının örgütsel zaman üzerindeki etkile

ri belirlenmiştir. Bu bölümün sonunda örgütün biçimsel olma

yan yapısının, örgütsel zaman üzerinde yarattığı etkiler in

celenmiştir. 

"Yönetim ve zaman" başlığını taşıyan üçüncü bölümde, 

yönetirnde zamanın anlam ve önemi belirtilerek yönetim işlev

lerinden her birinin zaman ile olan ilişkileri incelenmiş ve 

"yönetsel zaman" kavramı tanımlanmıştır. Bu bölümde, yönetim-

de karar alma ve zaman arasındaki ilişkiler ayrı bir başlık 

altında incelenmiştir. Bölümün sonunda, yöneticinin 24 saati

nin çeşitli zaman ortamları bakımından analizi yapılmıştır. 

Dördüncü bölümde, "Eskişehir' deki Kamu Kesimi :Eı'ndüst

ri İşletmelerinde Bir Uygulama" başlığı altında yapılan araş-

tırma değerlendirilmiştir. Araştırmada, yöneticilerin zaman 

yönetimindeki etkinliğini belirlemek amacıyla, ilk üç bölüm

deki kuramsal inceleme ve araştırmaların ışığında geliştiri-

len bir modelden yararlanılmıştır. Bu bölümdeki değerlendir

meler üç başlık altında yapılmıştır. Araştırmanın tanıtımı 

başlığı altında, araştırmanın amacı, varsayımları, kapsamı, 

yöntemi ve değerlendirilme biçimi gibi açıklamalar bulunmak-
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tadı+. Araştırma ile ilgili anket sonuçları başlığı altında, 
~ 

yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliği ve örgütlerin 

etkinliğine ilişkin elde edilen bulgular ayrı ayrı verile

rek bulguların değerlernesi yapılmıştır. Bölümün sonunda yö

neticilerin zaman yönetimindeki etkinliği ile örgütlerin et

kinliği ~rasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. 

Beşinci bölümde, kuramsal ve uygulamalı olarak yapı

lan araştırma ve incelemelere göre varılan sonuçlar topluca 

verilmiş; uygulamaya katılan yöneticilere zaman yönetiminde

ki etkinliği yükseltmede yararlanabilecekleri öneriler geti

rilmiştir. Bölümün sonunda yöneticilerin zaman yönetimindeki 

etkinliği ile örgütsel etkinliğin oluşum modeli ortaya kon-

muş ve çalışma tamamlanmıştır. 
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1. İŞLETME VE ZAMAN 

A. İŞLETME KAVRAMI 

İşletme, insan gereksinimlerinin sonucu olarak ya

ratılan bir olgudur. İşletmeler, insanların istediği veya 

gereksinim duyduğu mal ve hizmetlerden doğada serbestçe 

bulunamayan, başka bir deyişle iktisadi olanlarJ.. üretmek 

ve/veya pazarlamak görev ya da rolünü üstlenen kuruluşlar-

dır. 

İşletmeler, üstlendikleri bu rollerini yerine geti

rebilmek için bünyelerinde tiretim etmenlerini bulundurmak 

zorundadırlar ya da tiretim etmenlerinin biraraya gelmesiY

le işletme olabilirler (1). tlretim etmenlerinin sayısı ve 

nelerden oluştuğu çeşitli kaynaklarda farklı olmakla bir

likte hemen hepsinde temel üretim etmenleri olarak kabul 

(1) İLHAN CEMALCILAR-DOGAN BAYAR-İNAL CEM AŞKUN- ŞAN ÖZ-ALP, 
İşletmecilik Bilgisi, İşletme Özürlü Çocuklar Eğitim 
ve Araştırma Vakfı Ya. No. 3, Eskişehir, 1985, s.3. 
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edilen doğa, emek v~ sermaye bulunmaktadır (2). Günümüzde 

bir işletmenin çalışması için doğal kaynaklar, emek, ser

maye, girişimci ile yönetim ve organizasyon olmak üzere en 

az beş üretim etkeninin birarada bulunması gerekli görülmek

tedir. 
·-·o 

İşletmeler genellikle kar sağlamak amacıyla kurul-

maktadırlar (3). Hatta işletme, kar sağlamak amacıyla, in

sanların gereksinimlerini karşılayan mal ve hizmetlerin üre-
, 

tim ve dağıtımına ilişkin faaliyetler toplamıdır, biçimin

de tanımlanabilmektedir (4). Kar amacı yanında başka amaç

lara, sözgelişi sosyal veya politik amaçlara sahip işlet

meler de vardır (5). Diğer taraftan kar amaçlı işletmelerce 

(2) 

( 3) 

(4) 

(5) 

Emek, sermaye ve doğal kaynaklara "girişimci" veya 
"organizasyon" ya da "teknoloji" etmenlerinden birini 
ekliyerek üretim etmenleri sayısını dört olarak kabul 
eden kaynaklar için bkz.: MEHMET ŞAHİN, İş İdaresinin 
Temel Kavramları,. Anadolu Universitesi Açıköğretim 
Fakültesi (A.U.AOF) Ders Kitapları Ya. No. 104, C.l, 
Ankara, 1983, s.)8. KEMAL TOSUN, İşletme Yönetimi, 
Savaş Ya. No.), B.l, Ankara, 1981, s.32J. LESTER R. 
BİTTEL, Business In Action, McGraw-Hıll Book Co., New 
York, 1980, s.16. Yine temel üretim etmenlerine 
"teknoloji" ile "yönetim" etmenlerinin ikisini ekleye
rek üretim etmenlerinin sayısını beş olarak kabul eden 
kaynaklar için bkz.: VERNON A. MUSSELMA.N-EUGENE H. HUGHES, 
Introduction to Modern Business, Frentice-Hall 
International Ine., B.7, London, 1977, s.)6. ŞAHİN,s.)8. 
CEW~LCILAR-BAYAR-AŞKUN-ÖZ-ALP, s.) 
LYMAN A. KEİTH-CARLO E. GUBELLINI, Introduction to 
Business Enterprise, McGr~w-Hill Book Co., New York, 
1971, s.4. Ayrıca bkz.: BITTEL, s.4. 
CE~~LCILAR-BAYAR-AŞKUN-ÖZ-ALP, s.). 



etkin veya tam olarak karş~lanmayan ya da karş~lanamayan 

ihtiyaçlar~, kar amac~ gütmeksizin, "hizmet" amac~yla ye

rine getiren işletmeler de vard~r (6). Ancak bu türdeki 

işletmelere "kar amac~ gütmeyen kurum" demek belki da.ha 

doğrudur (7). 
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Buraya kadar yap~lan açıklamalarda, işletmenin niçin 

ortaya ç~ktığ~, ne ile uğraştığ~ ya da toplum içersindeki 

rolünün ne olduğu, söz konusu rolünü nas~l yerine getirdi

ği ve kurulma ama.cın~n ne olduğuna öz olarak değindik. 

Böylece işletme hakkında ilk ağ~zda söylenebilecek temel 

noktaları belirtmeye çalıştık. Şimdi bu aç~klamalar ışığın

da işletmeyi tan~lamaya geçebiliriz. 

İşletme, iktisadi mal veya hizmet üretme ve/veya 

pazarlama faaliyetlerini yerine getiren kuruluşlar, biçi

minde tan~mlanabilir (8). 

İşletme, bir olaylar ve olgular dizisi olarak ele 

alınd~ğ~nda, işletmenin değişik yönlerini vurgulayan aşa

ğıdaki tan~mlar yap~labilir (9); 

a. İşletme, insanların gereksinim duyduğu çeşitli 

mal ve hizmetin üretimini sağlayan ekonomik bir 

olay ya da olgudur. 

(6) Ayrıntıl~ bilgi için bkz.:BITTEL, s.5. Ayrıca bkz.: 
cm~CILAR-BAYAR-AŞKUN-ÖZ-ALP, s.13. 

(7) CEMALCILAR-BAYAR-AŞKUN-ÖZ-ALP, s.13. 
(8) 

(9) 



b. İşletme, mal veya hizmetin tiretilm~si için ge

rekli olan makina, araç, gereç, işlem ve çalış

malardan oluşan teknik bir olaydır (olgudur). 
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c. İşletme insanların hep birlikte veya başka bir 

anlatım ile, toplum olarak yaşamanın bir gereği 

olarak ortaya çıkan sosyal bir olaydır (olgudur). 

d. İşletme, gerek kendi elemanlarının, gerek işlet

me dışında bulunan çeşitli kişi ya da grupların 

çıkar ilişkilerinin dtiğUmlendiği politik bir 

olaydır. 

e. İşletme çalışma biçimi, amaçları, içinde bulunduğu 

toplumun yasalarına göre saptanmış hukuki bir 

olaydır (olgudur). 

Buraya kadar yapılan açıklamalar ve tanımlar ışığın

da, çalışmamızın konusunu da ön plana çıkaracak nitelikte

ki bir işletme tanımı aşağıdaki biçimde olabilir. 

İşletme, insanların gereksinim duyduğu mal ve hiz

metlerin üretimi için gerekli tüm kaynakların en uygun bi

çimde etkileşimini sağlayarak, gerek işletmedeki gerek iş

letme dışındaki kişi ya da gruplara kanış verici (tatmin 

edici) çıkarlar sunan bir kuruluştur • 

. Bu tanımdan aşağıdaki sonuçları çıkarabiliriz: 

- İşletmenin amacı, insanların gereksinimlerini gi

derecek mal ve hizmetleri üretmektir. 

-İşletmenin amacına erişebilmesi için, gerek işletme 
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dışındaki kişi ya da gruplara kan1ş verici çıkarlar sağla

ması gerekmektedir. Başka deyişle işletme, ürettiği mal ve 

hizmetin fiyatı ve kalitesi ile, tüketiciyi; vereceği ye

ter düzeydeki ücret (emek, yönetici), faiz (sermaye), kar 

(girişimci), fiyat (hammadde) ile üretimde rolü olan etken-
~ 

leri kanışlandırabilmelidir. 

- İşletmenin çeşitli tararıara kanış verecek şekil

de çalışabilmesi, üretim için gerekli tüm kaynakların en 

uygun biçimde etkileşim durumunda olmasını gerektirmekte

dir. Söz konusu en uygun etkileşimi belirleyecek etken ise 

"zaman.ndır. Çünkü işletmedeki kaynaklar arasında en uygun 

etkileşimin sağlanması, tüm kaynakların, en uygun zamanlama 

ve en uygun sürelerle kullanılmasını gerektirmektedir. 

- Sonuç olarak işletmenin amaçlarına erişebilmesi 

için zaman kaynağım çok iYi biçimde kullanabilmesi gerekmek

tedir. 

B. Zll'IAN KA VRAMI 

" Zaman nedir? Hiç kimse sormazsa, 

biliyorum; ancak açıklamarn istenirse, 

bilmiyorum". 

St. AUGUSTINE 

Günlük yaşamamızda sık sık kullandığımız öyle kav

ramlar vardır ki, bu kavramların ne olduğunu ya da ne an

lama geldiğini hiç düşünmeksizin söyler dururuz. Ancak bu 

kavramlardan birisinin ne olduğu sorulacak olsa, açıklamakta 



ll 

oldukça zorlanabiliriz. Giderek (hBtta) belki de açıklaya

madığımızı hayretle görebiliriz. İşte "zaman" da St. 

AUGUSTINE'nin belirttiği gibi açıklanması zor olan geniş 

kapsamlı bir kavram niteliği göstermektedir (lO). 

Zaman kavramı için sözlük ve ansiklopedilere bakt~

ğımızda, verilen zaman tanımlarından her birinin, yaşamı

mızın değişik evrelerinde, çeşitli konularla ilişkili ola

rak söylediğimiz ya da algıladığımız zamanın sadece bir 

yöntinü gösterdiğini görürüz. 

Bu durumda zamanın ne olduğunun açıklanmasına kendi 
/ 

yaşamımızı gözden geçirmekle başlayıp, zaman kavramının 

düşüncemizdeki olası gelişimini ortaya koymak ve bazı sonuç

lar çıkarmak, zaman kavramı boyutlarının ana hatlarıyla 

belirlenmesi açısından yararlı olacaktır. 

~. İnsanın ·Zaman Deneyimi 

Zaman düşüncesinin, yaşamımız boyunca karşılaştığı

mız çeşitli olayların ya da deneyimlerimizin sonucunda ge

liştiği görünmektedir (ll). 

Çocukluğumuzda belki isteğimize göre veya belirli 

bir programa göre beslendik. Bu arada gündüz ve gecenin bir

birini izlediğini gördük. Bu şekilde acıkmak ya da doymak, 

uyumak ya da uyanmak gibi bedensel durumumuzdaki düzenli de

ğişiklikleri yansıtan düzenli ritmik değişmelere aşağı yuka

rı alıştırıldık. Demek ki zaman, ritim ve değişimle ~kUidir. 

(lO) L.R.B. ELTON-H.MESSEL, Time and Man, Pergamon Press 
Ine. New York, 1978. 

(ll) Ayrıntılı bilgi için bkz.: A.g.k., s.l. 
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Hemen sonra hareket etmeye başladık ve odanın bir 

yerinden başka bir yerine gitmeye alıştığımızda, zamanı, 

emeklema hızımız belirledi. Demek ki zaman, çabukluk ve 

hız ile ilişkilidir. 

·.~ Biraz daha büyüyüpde "bundan yıllar önce ••• " diye 

başlayan masallar dinlemeye başladığımızda, biz doğmadan 

önce de bazı olayların olduğunu anlamıştık. Yine bu masal

larla, olayların ileriye doğru birbirini izleyerek meydana 

geldiği gibi geriye doğru da gittiğini farkettik. Demek 

ki zaman, tarih ile de ilişkilidir. 

Bu arada dakik olmayı öğrendik. İstenilan zamanda 

yapılması gere~en bazı işleri yavaş veya geç yaptığımız 

için cezalandırıldık ya da azarlandık. Dolayısıyla buna ben

zer olaylar karakterimizin şekillenmesinde rol oynadı. 

Demek ki zaman, sosyal davranışlarla ilgilidir. 

Zaman bilincine eriştiğimizde, "Doğmadan önce nere

deydim? İnsan ölünce nereye gider?" gibi sorular sormaya 

başladık. Demek ki zaman, felsefe ve din ile ilişkisi olan 

bir kavramdır. 

Zamanı saatlerden öğrenmeye başladık ve artık saat

siz hiç bir şey yapamaz hale geldik. Başka bir deyişle, 

yaşamımızı bir b.akıma saat yönetmeye başladı. Bu görünümüy

le zaman, bizim dışımızda, üzerinde denetim kuramadığımız 

bir şeyle ilişkilidir. 

Yine ilgimizin yoğun olduğu olaylarda zamanın daha 

hızlı geçtiğini hissettik. Diğer taraftan yapacak herhangi 



birişimizin olmadığı'anlarda ya da ilgisiz kaldığımız 
~ 

olaylarda zamanın geçmek bilmediğini hissettik. O halde 

zaman, psikolojik yönü olan bir kavramdır. 
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Yaşamımız boyunca karşılaştığımız çeşitli olaylar

da, değiş~k boyutlarıyla gördüğümüz ya da hissettiğimiz 
·e 

zamanı, ilgili olduğu konulara göre bu şekilde ortaya koy-

duktan sonra; kavramın daha net görülebilmesi için, çeşit

li boyutlarıyla incelenmesi yerinde olacaktır. 

b. İnsan Yaşamındaki Zamanın Boyutları 

İnsan yaşamındaki zamanın boyutları, gerçek (nesnel) 

zaman, öznel zaman ve biyolojik zaman olmak üzere üç baş

lık altında incelenebilir. 

~ aa) Gerçek (nesnel) Zaman 

İnsanların yaşamını sürdürmesi, çeşitli gereksinim

lerini yeter düzeyde karşılarnalarına bağlıdır. Yeterince 

karşılanamayan bir gereksinimin insan üzerinde gerilim ya

rattığı ve gereksinimin şiddetine göre de söz konusu geri

limin arttığı bilinmektedir. 

Abraham H.MASLOW'un yapmış olduğu gereksinimler 

sıradüzeninde görünmemekle birlikte, söz konusu sıradüze

nin en alt başarnağına kadar tüm gereksinimierin karşılan

masında önemli bir rolü ve etkisi olan bir gereksinim daha 

bulunmaktadır. Bu gereksinim, çoğu insan tara~ından sık 

sık yakınılarak eksikliği i~ade edilen, bununla birlikte 

diğer gereksinimierin karşılanma biçiminden oldukça farklı-
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lık gösterdiği için eksikliğinden yakınan~imseler tara

fından bir türlü elde edilemeyen, "ZAMAN" dır. 

Yukarıdaki açıklamalardan sonra ilk akla gelen soru, 

zaman, insanın tüm gereksinimleri üzerinde nasıl ve niçin 

etkili olmaktadır? Başka bir deyişle zaman, b~ bakıma ge

reksinimler üzerinde bir gereksinim nasıl olabilmektedir? 

Bu soruya Peter DRUGKER'in zaman ile ilgili görüşlerinden 

yararlanarak şu şekilde yanıt vermek olasıdır. İnsanların 

herhangi bir gereksinimini karşılamak için yerine getir

dikleri her türlü çaba ve çalışmadan elde edecekleri sonuç~ 

ların sınırlarını, sahip olunan en kıt kaynak belirleyecek

tir. Dünyada bilinen en kıt kaynak da "zaman" dır (12). 

İşte bu yüzden zaman, insanların tüm gereksinimlerini kar

şılamasında etkili olmaktadır~ 

Zamanın kıt olmasına (13), her şeyden önce insanın 

yapmak istediği pek çok şeyinin olmasına karşın bütün bun

ları yapmaya yetecek ömrünün olmayışı neden olmaktadır. 

Diğer bir anlatım ile insan, yaşamdan sonsuz denilebilecek 

kadar çok şey beklerken, beklentilerini gidermek için sahip 

olduğu -ya da sahip olduğunu zannettiği- zaman sınırlıdır. 

Bu durumda insanlar, sahip oldukları ya da sahip oldukları

nı zannettikleri zamana olabildiğince çok sayıda işi sığdır-

(12) 

(13) 

STEPHAN C.HARPER, "Time:Managing The Most Mismagaged 
Resource", Managerial Planning, c.29, S •. (July/Agust), 
l9f§O, s.27. 
Zamanın kıt olduğunu belirten kaynaklar için bkz:ERIC 
WEBSTER (çev.GULAY KAYA), "Zamanı En İyi Nasıl Değerlen
direbiliriz", İŞVEREN- c.x. s.ıı (Agustos, 1972)' s.9; 
LLOYD WESTBROOK~CHA~ES LIFER (çşv.TAYFUN ÖZKA

1 
YA), 1~~t Zamanım Yok", YONETIM, 1.2, S.5 ~Temmuz/Eylül), s. :w;-
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mayı istemektedirler. Dolayısıyla yaşamları boyunca yeri

ne getirdikleri faaliyetleri, hep belirli bir zaman baskı

sı altında yapmaktadırlar. Bu baskının etkisiyle de genel

likle belirli sürelerde erişilmesi gereken hedefler oluş

turulmaktadır. Örneğin, 22 yaşımda okul bitmiş olmalı, lO 

günde elimdeki işi bi tirmeliyim vb .İnsan bir taraftan yuka

rıdaki gibi, zamanla ilgili bazı hedefleri kendisi belir

lerken, diğer taraftan da insana içinde yaşadığı çevrenin 

-aile okul iş yeri vb.- koyduğu bazı hedefler bulunmakta

dır. Örneğin, bir çocuğun zamanının bir kısmını aile büt

çesine katkıda bulunmak için harcamak zorunda kalması, iş 

yerindeki amirin bir konuya ilişkin raporu belirli bir ta

rihte istemesi, devletin yetişkin erkeklerden belirli bir 

süre askerlik hizmeti vermelerini istemesi vb. 

Böylece bir insanın yaşam süresinin (varsaydığı) 

bir uzunluk ölçme aracındaki metreler, desimetreler, cm'ler 

ve mm'ler gibi ulaşılması planlanan hedeflere göre işaret

lenmiş olduğu söylenebilir. İnsan, birbirini izleyen her 

bir hedefin, kendisinden sonra gelen hedeflerin bir parça -

sı ya da tamamlayıcısı olarak sıralandığı yaşam çizgisinde, 

belirli bir hedef için belirlenen sınırlı zamanı, söz konu

su hedefe ulaşınada en iyi biçimde kullanmak zorundadır. 

Başka bir anlatım ile, belirli bir amaca yönelik olarak 

yerine getirilen herhangi bir etkinlik için gereksinim 

duyulan zaman sınırlıdır, kıttır. 

Zaman, insan için diğer gereksinimlerinin üzerinde 

bir gereksinim ve sınırlı bir kaynak olma özelliklerini 
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taşıması yanında, diğer sınırlı kaynaklardan da önemli 

bazı farklılıklar göstermektedir. Zamanın para gibi birik

tirilmesi ya da hammadde gibi depo edilmesi olanaklı değil

dir. Yine harcanan bir zaman da yeniden, yaşanamaz. Başka 

bir deyişle zamanın aynı yönde ve geçmişten geleceğe doğ-

~ru aktığını gösteren kanıtlar bulunmaktadır (14). 

Yukarıda çeşitli özelliklerini ortaya koymaya ça

lıştığımız zaman, saatin gösterdiği zamandır. Eunu nesnel 

veya gerçek zaman olarak da ifade edebiliriz. Nesnel za

man, izlenebilir baz değişikliklerle ölçülebilen zamandır. 

Bu değişmeler, yıldızların hareketi, :·dünyanın güneş etra

fında veya_ayın dünya çevresinde dönıneşi gibi düzenli ola

rak yinelenen bazı fiziksel olaylar; veya bir saatin ça

lışması gibi suni olarak yapılan bazı düzenli hareketler 

olabilir. Nesnel zamanın ölçülmesinde şimdiye kadar sahip 

olduğumuz en gerçekçi araç, Sezyum Atomudur. Bu atom, sa-

niyede 9.192.631.770 defa salınmaktadır (15). 

Böylece nesnel veya gerçek zamanı, bilimsel açıdan 

zamanı ele alabilmenin tek yolu olan, uygun bir zaman ölç

me aracının -genellikle saatin- göstergesinden okunarak 

belirlenen zamandır, diye tanımlayabiliriz (16) 

(14) ELTON-MESSEL, s.49. 
(15) HEREERT ZETTL, Sight-Sound-Motion, Nodsworth Pub. 

Comp. Ine. , Belmont-California, l973, s. 247. 

(16) ELTON-MESSEL, s •. 7. 
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Yine Türkçe sözlükte yer alan ve gerçek zamanı gös-· 
' teren başka bir zaman tanımı da şöyledir (17). 

Zaman, bir eylemin içinde geçtiği, geçeceği ya da 

geçmekte olduğu süredir veya bir işe ayrılmış saatlerdir. 

Günlük yaşamımızda sık sık "süre" sözcüğü ile "zaman" -~ 

sözcüğünü birbirinin yerine kullanınakla birlikte, "süre" 

sözcüğü genellikle başı ve sonu belli olan bir olayda ge-

çen zaman parçası anlamında kullanılmaktadır. Örneğin ya

pılması gereken belirli bir iş için süre söz konusu olur-

ken; bu işi yapabilecek kişiye, zamanının olup olmadığı 

sorulur. 

bb) Öznel Zaman 

Öznel zaman, gözle görülebilen değişmelerle algıla

dığımız gerçek zamanın içinde, hissettiğimiz zamandır. Ba

zen iki tür çalışmada harcadığımız eşit sürelerden birisinin 

çok daha uzun, diğerinin ise oldukça kısa olduğuna karar 

verdiğimiz olmuştur. "Saat zamanı" ya da gerçek zaman, çok 

kesin birimlerle ölçülebilirken, öznel zaman bu şekilde öl

çülemez ve anlaşılması güçtür. öznel zamanda miktardan çok 

nitelik hakimdir. Başka bir deyişle, zamanın azlığı, çoklu

ğu duruma göre değişebilmektedir; Şimdi kısa veya uzun bir 

süre olarak anlattığımız öznel zaman örneklerine bakalım. 

Satranç oyunu, oyuna ilgi duymayan ve oyunuiı bir an önce 

bitmesini bekleyen bir izleyici için oldukça sıkıcıdır ve 

(17) "Zaman", TÜRKÇE SÖZLUK, TDK. Ya. No.505, C.I, B.7, 
s.İ340. 
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zaman geçmek bilmez; fakat oyunu kendisi oynayan kişi için 
~ 

zaman bir bakıma uçar gider. Diğer taraftan televizyonda-

ki bir filme daldığımızda da gerçek zamanı unutur, doğru

dan filmdeki zamanla yaşar gibi oluruz. Buna göre bir· ola

yı kısa veya uzun hissetmemiz, olaya olan ilgi derecemize 
·-

bağlı olacaktır. Yine bir olayın yoğunluğu da zaman kon~-

sunda hissettiklerimizi etkileyebilmektedir. Olayın yoğun

luğu fazla ise, başka bir deyişle çok sayıdaki öğe bir ara

da meydana geliyor ve birbiri arkasından hızla gelişiyor

sa, zaman düşük yoğunluktaki bir olayı gözlernekten çok da

ha hızlı geçecektir. Örneğin ilgili izleyici için bir spor 

karşılaşması ya da araba yarışı yoğunluğu fazla olan bir 

olaydır; zaman hızla geç~r. Diğer taraftan ilgi duyulan 

bir olayın sonucunun beklenmesi, şüphesiz yoğunluğu çok dü

şük bir olay olduğundan zaman geçmek bilmez (18). 

Sonuç olarak, günlük yaşamımızda yaşadığımız olay

ların bir gerçek süresi bir de hissettiğimiz süresi ola

caktır. Saatin gösterdiği zaman yaşanan olay sırasında ge

çen zamanın nicel yönünü gösterirken; içimizde hissettiği

miz zaman ise, aynı olayda geçen zamanın nitel yönünü gös

termektedir. 

cc) Biyolojik Zaman 

Biyolojik zamanı, öznel zamanın bir türü olarak 

görmek olanaklıdır. Yaşayan tüm varlıkların çalışan bir 

biyolojik saate sahip olduğu ileri sürülmektedir. Biyolojik 

(18) ZETTL, s.248. 
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saati dönme zamanını gösteren göçmen kuşların, hava koşul
~ 

ları ne olursa olsun geri döndükleri bilinmektedir. Yine 

bazı bitkilerin, gece ve gündüz veya sıcak ve soğuğa göre 

değil, biyolojik saatlerine göre çiçek açtığı ve yaprak

larını döktüğü görülmektedir. Çoğumuz belirli bir saatte 
·-

uyandırmas~~için kurduğumuz saatin alarmı çalmadan biraz 

önce uyanmışızdır. Bir bakıma biyolojik bir saat, bize 

kalkma zamanının geldiğini haber vermiştir. Biyolojik sa

atin alışkanlıklarımıza göre kurulduğu söylenebilir (19). 

Hepimizin çeşitli çalışmalar için verimli olduğu sa

atler farklılık göstermektedir. Özellikle yaratıcılığı ge

rektiren kimi çalışrralar için bazı insanlar sabahın erken 

saatlerini yeğlerken; bazıları günün akşam saatlerini ya 

da gecenin geç saatlerini yeğleyebilmektedir. Buna göre 

verimli çalışma saatleri dışında çalışan bir insanın işte

ki başarısı daha düşük olabilecektir. O halde, bir bakıma 

içimizde belirli saatlere göre programlanan bir saat, bi

zim çalışmalarımıza yön vermektedir. 

Diğer taraftan yetişkin insanlar sık sık zamanın 

çok hızlı geçtiğinden söz ederler. Sanki çocukluk dönem

lerindekine göre zaman daha hızlı geçiyor gibidir. Bu ola

ya biyolojik açıdan şöyle bir açıklama getirilmektedir. 

Vücut sıcaklığındaki değişmalerin vücutta meydana gelen 

kimyasal tepkiler üzerindeki etkisi oldukça fazla olmaktadır. 

(19) A.g.k., s.249. 
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Bunlar içersinde beynin faaliyetlerini etkileyen en önemli
~ 

si, sinir hücrelerindeki biyolojik oksitlenme oranıdır. 

Bu oran, çocukluk çağlarında hızlı bir biçimde düşerken, 

erginlik çağlarında daha yavaş düşme göstermektedir. Bu 
., 

olayın, yaş ilerledikçe, zaman akışının daha hızlı olduğu 
.. 

hissini uyandırabileceği ileri sürülmektedir. Bununxa b ir-

likte yetişkinlerdeki"zamanın hızlı geçtiği" hissinin, çe

şitli sosyal, psikolojik ve fiziksel değişimlerle de ilgi

li olabileceği düşünülmektedir. Özellikle yetişkinlik dev

resindeki kimselerin normal olarak, yeni bilgi ve izlenim 

elde etme oranının çocuklara kıyasla düşük olması da böy

le bir sonucu doğurabilecektir. Nitekim yeni bir ülkeye 

ya da daha önce hiç görmedikleri bir yöreye kısa süreli 

olarak giden yetişkinler, gittikleri yerde öğrenilecek 

çok fazla şeyin olması nedeniyle, bir kaç gün içinde çok 

sayıda olayı yaşarlar ve zamanın akışının sanki yavaşladı

ğını hissederler (20). 

Diğer taraftan zaman akışı konusunda hissedilen 

değişmeler, sanrıya kapılmaya neden olan, LSD ve Mascaline 

gibi bazı ilaçlar alındığında da meydana gelebilmektedir. 

Bu deneyim, psikolojik ve fizyolojik etkenler arasında 

sıkı bir bağ olduğunu gösteren işaret olabilir (21)_ 

(20) ELTON-MESSEL, f!J.89. 
(21) A.g.k. 
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Yaşamımızdaki zamanı,belli başlı üç boyutta değer

lendirip inceledikten sonra; zamanın sinema, televizyon, 

fizik, toplumbilim, ekonomi ve felsefe gipi değişik bazı 

konularda ne şekilde yer aldığına kısaca d~ğinmek, bundan 
"6 

önceki açıklamaları tamamlaması açısından yararlı olacak-

tır. 

aa) Sinernada Zaman 

Günlük yaşamımızda zamanın geçmişten geleceğe doğru 

tek yönlü olarak ilerlediğini, açık olarak gösteren örnek

ler vardır. Bu zaman sürecini geriye doğru çalıştırmak 

olanaksızdır. Ancak filmdeki zaman süreci görünüşte ter-

sine çevrilebilmektedir •. Daha önce belirli bir zaman sıra

sına göre kayda alınan bir olay daha sonra tamamen değiş

tirilerak farklı bir zaman sırasına göre dizilip düzenle

nebileceği gibi, adı geçen olayın kayıtları farklı bir za

manda yapılan kayıtlarla birleştirilip yeni bir olay yara

tılabilir. Filmdeki zamanın akışı tümüyle denetlenebilir. 

Gerçekte çok uzun süren bir olay, filmde çok kısa bir sü

re içersinde geçebilir. Aynı şekilde çok az bir sürede ger

çekleşen olaylar, filmde istenildiği kadar genişletilerek 

verilebilir. Filmsel zaman başka deyişle sinemacılıkta za

man, araca bağlıdır (22). 

(22) ZETTL, s.268. 
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bb) Televizyonda Zaman 

Televizyon olayları olduğu gibi yansıtmaktadır. 

Televizyondaki "şimdi" ve olaydaki "şimdi" tam olarak eş

zamanlıdır. Televizyondaki zamanın yönü tersine çevrile

memektedir. Televizyon zamanı olaya bağımlıdır. Televizyon 

bantları ve televizyon kurguları televizyon zamanından çok 

film zamanına daha yakın olmaktadır (23). 

cc) Fizikte Zaman 

Maddenin var olması için zaman, uzay ve hareketin 

olması gereklidir. Hatta bunlardan biri olmasaydı öbürle

ri de olmazdı denilmektedir. Bazı ileri düşünenlere göre 

zaman gerçekte bulunmamaktadır. Bu sadece insanın üret

tiği bir kavram olmaktadır. Isaac Newton, doğada insan 

bilincinden bağımsız olan bir zaman ve uzay bulunduğunu 

kanıtlamıştır. Eğer evrende zaman ve uzay sürekliliği var-

sa; Einstein'e göre, evrende dört boyutlu bir zaman uzay 

sürekliliği vardır. Zaman-uzay sürekliliği gözle görülüp 

elle ~utulacak şekilde somut değildir, ancak hesaplamalar 

sonucunda somut bir biçimdeymişcesine görülebilmektedir. 

Bu açıklamalardan sonra uzay, birlikte varolan sayısız 

varlıkların evrensel olarak dağılımını belirtirken; zaman 

ise ardarda meydana gelen sayısız ve sonsuz olguların ev

rensel gelişimini belirtmektedir (24). 

(23) A.g.k. 
(24) ORHAN HANÇERLİOGLU, FELSEFE ANSİKLOPEDİSİ, C.VI, 

İstanbul, 1980, s.35 • 
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dd) Toplumbilirnde Zaman 

Zaman kişisel değil tüm insanlarla ilgili bir kav

ramdır. Başka deyişle zamanı toplum oluşturmaktadır. Sınır

sız uzunluktaki zaman kavramı belirli olgulara göre insan 

düşüncesinde yer almaktadır. Bu şekilde örgütlenen zaman, 

bir insana ilişkin zaman değil, aynı uygarlığa bağlı olan 

tüm insanların düşüncesindeki nesnel bir zaman olmaktadır. 

Gün, hafta, ay ve yıl gibi zamanın çeşitli sürelere ayrıl

ması; aslında belirli aralıklarla kutla.nan bazı dinsel kut

lamaların, bayramların ve çeşitli toplumsal nitelikteki 

törenlerin birer karşılıkları olmaktadır. Takvim, bazı or

taklaşa yapılan eylemlerin düzenli aralıklarla yinelenme

sini belirtirken aynı zamanda bu eylemlerin belli bir dü

zen içersinde olmasını sağlamaktadır (25). 

ee) Ekonomide Zaman 

Bir ekonomideki üretim etmenlerinin -emek, sermaye, 

doğal kaynaklar ve girişim- üretimden aldıkları paylara 

baktığımızda, bunların zamana göre hesaplandıklarını gö

rürüz. İşgücünün üretimden aldığı pay olan "ücret", işgö

renin üretime belirli bir süre -1 gün, 1 hafta, 1 ay gibi

emek vererek katılması sonucunda doğmaktadır. Sermayenin 

üretimde belirli bir süre -1 ay, 6 ay, 2 yıl gibi- kulla

nalmasının karşılığıdır. Doğal kaynakların üretimden al

dığı pay olan "rant", doğal kaynakların üretimde belirli 

(25) A.g.k., s.357. 
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bir süre -1 yıl, 5 y~ gibi- kullanılmasının karşılığında 
~ 

oluşmaktadır. Girişimcinin üretimden aldığı pay olan "kar" 

ise, yukarıdaki sözü edilen ve kullanım sürelerine göre 

fiyatı değişen kaynakların biraraya getirilip üretimin 

gerçekleştirilmesiyle katlanılan masraflardan sonra kalan 
·-

tutardırjbU tutar kullanılan kaynakların sürelerin~ göre 

değişecektir (26). 

ff) Felsefede Zaman 

Zaman, yaşayan canlıları çember gibi saran bir kav

ramdır. Buna göre zamanın canlılar için önemi bulunmakta

dır. Ölüler için zaman diye bir kavram olmayacaktır. Yuka

rıda sözünü. ettiğimiz zaman çemberini kırıp dışarıya çıka

bilen canlılar, olsa olsa mistiklerdir (ölmeden önce ölen

ler). Ancak bu ayrıcalıklı kimselerin nasıl olupta söz ko

nusu çemberi kırdıkları bilinmemektedir. Buna göre insan; 

zamanlı, zamanda ve zamanla yaşayan bir varlıktır. Giderek 

in~ diğer adının zaman olduğu söylenebilir. Mademki za

man var- önce vardı, şimdide vardır. Zamanla insan arasın-

da bazı ilişkiler kurulacak olursa şunlar ~öylenebilir: 

Eğer zaman bir rüzgar ise insan yapraktır; zaman bir ırmak

sa, insan saldır; zaman at ise, insan ottur. Zaman boyutu

nun karışmadığı bir insan yaşamı tasarlamak olanağı bulunma-

maktadır. Bir an zamanın olmadığı düşünülürse,ne söz verme, 

ne söz alma, ne gelecekle ilgili planlar yapma kısacası 

(26) ZETifEL DİNLER, Mikroekonomik Analize Giriş, Uludağ 
Üniversitesi Ya. No.}-027-0075, B.2, Bursa, 1982, 
s.25. 
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hiçbir şeyin yapılamadığı kolayca görülecektir. Onun için 

"zaman diye bir şey yok" denilse de insanın zaman ile yaşa

yan bir varlık olduğu ortadadır. Zaman, sınırı olmayan bir 

diziye benzetilebilir. Sıfır diye, başlangıçlar varsa, bun

lar istek, özlem, amaç, yöntem bak.ımından birer kalkış 
~ 

noktası durumundadır. Dolayısıyla zamanın bulunduğu yerde, 

salt i!! bulunmamaktadır. Eğer i!!'ler varsa bunlar sadece 

ilk adı verilen varsayımlardır, ilk şeklinde kabul edilen 

benimsemelerdir. Zaman insan için mutluluk umudu olabildi

ği gibi, mutsuzluk kaynağı da olabilmektedir. Zaman sağal

tır, denilmektedir- hep öyle olması istenir. Ancak bu her 

zaman böyle olmaz. Zaman yerine göre acıtır, delirtir hat

ta öldürür de. O zaman da, başkalarına iyilik veya sağlık 

getirebilir. Fakat, ya onlara da acılar getirmeye başlarsa. 

O zaman:· da yerini. başka zamanlara bırakacaktır denilir. ( 27). 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi 

farklı konularda, farklı ortamlarda ve farklı varlıklara 

göre zamanın anlamı da değişmektedir. İşte bu nedenle za

manı bir kaç cümle ile tanımlama ya da açıklama olanağı bu

lunmamaktadır. O halde zamanı, belirli bir konuya göre sı

nırlayarak ele alma ve tanımlama gereği ortaya çıkmaktadır. 

Çalışmamızda zaman, yönetimi ilgilendiren yönüyle 

ele alınmaktadır. Dolayısıyla "zaman" ile ilgisi kurulacak 

varlık ve ortam, büyük ölçüde işletme biçi~indeki örgüttür. 

( 27) NERivlİ UYGUR, Yaşama Felsefesi, Çağdaş Yayınları, 
İstanbul 1981, s.lsl. 
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Belirli bir amaca yönelik olarak yapılan eylemin 

etkinliğini ve verimliliğini, büyük ölçüde eylemi başlat

ma ve bitirmadeki zamanlama ile eylemin süresi belirlemek

tedir. Yönetimin amaçlı ve eylemsel bir süreç olması nede

niyle de yönetimin etkinliğini ve verimliliğini belirleye

cek etken büyük ölçüde "zaman" olacaktır. 

öte yandan bir çalışmanın amaca uygun biçimde gerçek

leştirilebilmesi için, çalışmadaki tüm evrelerin birbirini 

tamamlayacak şekilde uyumlu ve diğer çalışmaları da destek

leyecek biçimde olması gerekir. İşte, aynı zamana denk ge

tirme anlamındaki söz konusu uyurnun sağlanması, çalışmaya 

katılan herkes tarafından kabul edilen, bilinen ve belirli

liği olan bir zaman ölcüsünü gerektirmektedir. 

Buna göre yönetimin etkinliğini ve verimliliğini 

belirleyici nitelikteki zaman türünün, düzenli bazı değiş

malerin belirlediği, herkesin aynı birimlerle belirttiği ve 

ölçtüğü, "gerçek zaman" olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Yönetim işlevindaki gerçek zaman ölçüleri yıl, ay, 

hafta, gün,saat, dakika vb. dir. Ancak bu gerçek zaman öl

çüleri içersinde çalışanlar, öznel ve biyolojik zamanlı in

sanlardır. Diğer bir deyişle zamanı işe dönüştüren insan

ların çalışırken geçen zamanını, sadece gerçek zaman boyu

tundan değil, öznel zaman boyutundan da görüp değerlendir

mek gerekmektedir. O halde işgörenin belirli sürede yaptığı 

iş, makinanın ürettiği gibi, sadece gerçek zamanın bir ürü

nünden ibaret olmamaktadır. İşgörenin işe olan ilgi derece

si, çalışma zamanının biyolojik çalışma saatine uygunluğu 
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.çalışma sırasındaki morali gibi gerçek zaman içinde yaşadı

ğı öznel ve biyolojik zamanları, gerçek zamanın verimliliği

ni belirleyen önemli etkenlerdir. Dolayısıyla işgörenlerin 

örgüt amaçlarına en fazla katkıyı sağlayabilmeleri, örgüt

teki zamanlarının, gerçek zamandan daha hızlı aktığını his

sadebilecekleri bir çalışma ortamında bulunmalarına bağlı

dır. Bu ortamı hem kendileri hem de işgörenler için yarata

cak kişiler de kuşkusuz yöneticilerdir. 

C. İŞLETME İLE ZAMAN ARASINDAKİ KAVRAMSAL İLİŞKİLER 

VE İŞLETME ZAMANI KAVRAMI 

İşletmeler, daha önce de belirtildiği gibi, insan 

gereksinimlerini karşılayan mal ve hizmetler üretmekte ve/ 

veya pazarlamaktadırlar. İşletmenin söz konusu mal ve hizmet

leri üretip pazarıayabilmesi için, yerine getirmesi gereken 

çeşitli işlevleri ve her işlev içersinde birden çok iş ya 

da iş grupları belirlenmektedir. Böylece işletmenin her bir 

işlevi (pazarlama, üretim, finans, ••• ) ile ilgili olarak 

yerine getirilmesi gereken işler vardır. AÇıklamalarımızın 

bundan sonraki aşamasına geçmeden önce "iş" kavramının işlet

mecilik açısından ne anlama geldiğini belirtmek yararlı ola

caktır. 

a. İş Kavramı 

İş kavramı, işletmecilik açısından ve özellikle iş

letmenin örgüt yapısına bağlı olarak, orunlarla (mevkilerle) 

ilgilidir. Bunun için iş kavramını açıklamaya norun" ve 
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"görev" tanımlarıyla başlamak yararlı olur kanısındayız. ' 

Bir kaynakta görev ve orun şöyle tanımlanmaktadır (28). 

Genel olarak görev, "organizasyon üyesi olarak bir 

kişiden yapması istenen didinmeler" biçiminde tanımlanabil

mektedir. 

Orun ise, "tek kişiye yöntemince verilen serumlar 

(mesuliyetler) ile onun tarafından yerine getirilen ödev 

ve görevlerin toplamı" olarak tanımlanmaktadır. 

Bu iki kavramın tanımından sonra işin anlamı üç şe

kilde belirtilebilir (29). 

İş; 

ı. Bir orundur (Position). Örnek olarak bir işletme

de tek bir muhasebeci varsa, muhasebecilik orunu 

ile muhasebecilik işi, birbirinin aynıdır. 

2. Özünde aynı olan görevler, ustalık, bilgi ve so

rumları kapsayan bir orunlar grubudur. Örneğin, 

bir işletmenin işleme atelyesinde birbirinin ay

nısı üç matkabı kullanan üç tane matkap ustası 

varsa, buradaki Uç orun tek bir iş içinde düşü

nülecektir. Yapılan iş delme işidir. 

3. Bir dereceye kadar nitelik ile işgören gerekle

rinde benzerlik olan ve genellikle bir orundan 

diğerine yer değiştiren işgörenler takımınca ya-

(28) İNAL CEM AŞKUN, İsgören, E.İ.T.İ.A. Ya. No.207, 
Eskişehir, 1978, s.68. 

(29) A.g.k. 
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pılan, ödev grupları veya birkaç sayıda orundur. 

Örneğin bir işletmenin döküm atelyesinde çalışan 

işçiler, genellikle gruplar halinde ve dönerli 

ola,rak, dökümle ilgili kalıp hazırlama, dökme gi

bi ~ynı atelyede değişik yerlerde çalışabilmekte--. 
dirler. 

Yukarıdaki açıklamalardan sonra işi, bir işletmede 

birden çok oruna bağlı olarak yayılan tek ya da grup halin

deki görev ve/veya ödevler olarak tanımlamak olurludur (30). 

İş kavramını bu şekilde açıkladıktan sonra, işletme

nin faaliyetini, "çeşitli iş ve iş gruplarının yerine geti

rilmesi" anlamında düşünebiliriz. Dolayısıyla işletme ve 

zaman arasındaki ilişkiler, iş ve zaman boyutuna indirgene

rek ortaya konulabilir. 

Zaman, bir işin yapılması sırasında geçen, geçecek 

ya da geçmekte olan süre veya bir iş için ayrılan saatler 

olarak düşünülürse; belli koşullarda yapılan ya da yapıla

cak her iş için, belirli miktarda zaman gerekecektir. 

Nitekim, belli bir işin, belli bir çalışma hızıyla, 

nitelikli bir işçi tarafındın ne kadar zamanda yapılabile

ceğini saptamak amacıyla geliştirilmiş iş ölçümü teknikle-

ri vardır. Bu tekniklerden yararlanarak belirli bir işin 

standart zamanı saptanır. İşletmeler verimliliklerini arttır-

(30) A.g.k., s.69. 
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mak için bu tekniklerden yararlanma yoluna gitmektedir-

ler (31). 

b. İşletme Zamanının Oluşumu 

Dışarıdan belirli girdiler (input) alan, bunları 

··• insan ve makina yardımıyla işleyen ve daha sonra da dışa

rıya mal ve hizmetler sunan yapısıyla açık bir sistem olan 

işletmenin (32), zaman ile olan ilişkilerini ve işletme 

zamanının oluşum modelini ŞEKİL-l'deki gibi gösterebiliriz. 

ŞEKİL-l'de görüldüğü gibi, işletme, bilgi ve üretim 

etmenleri olarak ifade edilebilen girdilerini mal ve hiz

met biçimindeki çıktılara dönüştürebilmesi için, işletme 

işlevleri adı verilen birtakım çalışmalar yerine getiril-

. melidir. Bu işletme işlevlerinin herhangi biri ile ilgili 

olarak yerine getirilecek iş ya da iş grupları -şekilde 

üretim işlevindaki işler A,B,C,D,E biçiminde gösterilmiş

tir-, işgören ve makina ikilisi tarafından yapılmaktadır. 

Yine gerek makinanın gerek işgörenin söz konusu işi yapar

ken başvurduğu, zamana bağlı olarak yararlanılan enerjiler 

vardır. 

(31) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz:ZUHAL AKAL, İş Etüdü, 
Milli Prodüktivite Merkezi Ya. No.29, B.3, Ankarat 1981, 
s.199; ŞAN ÖZ-ALP, Hareket ve Zaman Etüdü, E.İ.T.I.A. 
Ya.No. 184/115, Eskişehir, 1977, s.81. 

( 32). Bu konud~ ayrıntılı bilgi için '9kz: İSMET SABİT 
BARUTÇUGIL, "Sistem Analizi ve Işletme Yönetiminde Sistem 
Yaklaşımı", Uludağ Universitesi Iktisadi ve Sosyal · 
Bilimler Fakültesi Dergisi (Utl.İ.S.B.F), C.II, s.l 
(Temmuz,l981), s.71; TAMER KOÇEL, Yönetim ve Organizas
lOn Teorilerindeki Gelişmeler" İstanbül Uni!ersitesi 
Işletme FakGitesi (IU.I.F.) Dergisi lO.Yıl Ozel Sayısı, 
C.VII, S.l (Nisan,l978), s.250. 
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' 1$ LilMi aPıMANI 

l 

ŞEKİL-1: İşletme Zamanının Oluşum Modeli. 
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Makina için başvurulan enerji, genellikle elektrik, 

petrol ve su gibi enerjilerden birisi olup, bu enerjilerin 

miktarı, belli bir zaman süresi ile ifade edildiğinde an

lamlı olabilmektedir. Örneğin, elektrikse kw/saat gibi. 

İşgörenin belli bir işi yaparken başvurduğu enerji

lerinin ise, bedensel, ruhsal ve düşünsel olmak üzere üç 

türde olduğu görülmektedir (33). İşgören, belli bir işi ya

parken çoğunlukla bu üç türdeki enerjiyi, kendi kişiliğine 

ve işin niteliğine göre değişen oranlarda kullanmaktadır. 

ŞEKİL-1' de görüldüğU gibi bu üç tür enerjinin bileşimi olan 

emek gücünün harcanması sırasında, belli bir zaman geçmek

tedir. Diğer bir anlatım ile, işgörenin belli bir işi yap

ması için harcadığı enerjinin belirli bir süresi vardır. 

Böylece belirli bir işin yapılması için, işgören ve 

makina tarafından olmak üzere iki türde enerji harcanmakta 

ve bu enerjilerin toplamı, söz konusu işin gerektirdiği 

enerjiyi göstermektedir. İşin gerektirdiği enerjinin har

canması sırasında geçen zaman da iş zamanı olmaktadır. 

İşletmenin belirli bir işlevinin (üretim, pazarlama, 

vb.) yerine getirilmesi için yapılması gereken çeşitli tür

deki işlerin gerektirdiği zaman toplamı ise, işletmenin söz 

konusu işleviyle ilgili zamanın -söz gelişi, üretim işlevi 

zamanı, pazarlama işlevi zamanı, yönetsel zaman, vb.- vere

cektir. 

(33) TOSUN, s.331. 
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En sonunda, işletmenin her bir işlevinin yerine ge

tirilmesi için gerekli zaman toplamı da işletme zamanını 

verecektir. 

c. İşletme Zamanı Kavramı 

Yukarıdaki açıklamalardan sonra işletme zamanı kav-

ramını aşağıdaki biçimde tanımlayabiliriz. 

İŞLETME ZAMANI, işletmenin mal ve hizmet tiretebilme

si için, belirli bir süre içersinde yerine getirilmesi ge-

reken işlevlere, işgören ve makina tarafından harcanan sü

relerin toplamıdır. 

--·o 

Tanım incelenecek olursa, işletme içersinde yapılan 

herhangi bir eylemin veya işin yerine getirilmesi sırasın

da geçen sürenin işletme zamanından sayılabilmesi için, söz 

konusu faaliyet veya işin işletme amaçları doğrultusunda 

olması gerekmektedir. 

İşletme zamanı, işletmede yaratılan işletme zamanı 

ya da gerçek işletme zamanı ve işletme dışından sağlanan 

işletme zamanı olmak üzere iki kısımda incelenebilir. 

aa) Gerçek İşletme Zamanı 

Bu zaman işletmenin mal ve hizmet üretme amaçları

na yönelik olarak yerine getirilmesi gereken işlere, belir

li bir süre içersinde işletme icindeki makina ve işgören 

tarafından harcanan sürelerin toplamıdır. 

İlk bakışta, işletmedeki tüm işgörenlerin, işletme 

amaçları doğrultusunda çalışıp çalışmadıklarının denetimi-
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ni yapmanın gUçlUğü nedeniyle, bir işletmenin belirli bin 
~ 

süre içersindeki -diyelim ki bir yıl- gerçek işletme zama-

.!!.!:B! belirlemek, olanaksız gibi görünebilir. Bununla bir

likte, işletmenin sınırlı bir süre içersinde ürettiği mal 
e, 

ve hizmet miktarını, işgören ve makina zamanına dönüştürüp, 

bu zaman miktarından eğer varsa geçici örgüt za~anını çıkar

mak suretiyle gerçek işletme zamanını elde edebiliriz. 

bb) İşletme Dışından Sağlanan İşletme Zamanı 

İşletme dışından sağlanan işletme zamanı, işletme

nin amaçlarına erişmek için yerine getirmesi gereken bazı 

işlerini, işletme zamanının yeterli olamaması nedeniyle, 

işletme dışında yaptırarak sağladığı zaman olmaktadır. Söz 

gelişi, işletmenin bir ürün ya da pazar araştırmasında, bir 

araştırma şirketinden yararlanması; ürettiği malın bazı 

parçalarını, üretim maliyetinin yüksekliği veya varolan 

üretim olanaklarının yetersizliği gibi nedenlerle başka iş

letmelerden satın alması; işletme dışından sağlanan zamanın 

hizmet veya mala dönüşmüş halidir. 

Bu haliyle geçici işletme zamanını, işletmenin ger

çek işletme zamanı içersinde değerlendirmek gerekir. Çünkü 

daha önce ifade ettiğimiz işletme zamanı tanımına bakacak 

olursak, işletmenin mal ve hizmet üretme amaçları doğrul

tusunda yapılması gereken işlerinin, işletmede çalışan 

işgörenler tarafından yapılacağı biçiminde bir sınırlama 

getirilmemiştir. Dolayısıyla bir endüstri işletmesinin 

belirli bir süre içersinde -diyelim ki bir yıl- ürettiği 

mal miktarı için gerekli işletme zamanı içersinde, gerçek 
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ve işletme dışından sağlanan geçici işletme zamanı olmak 

' üzere iki türde işletme _izamanı bulmak olanaklıdır. 

d. İşletme Amaçları Dışında Kullanılan Zaman 

İşletmede çalışan işgörenler, işletmede bulundukla

rı sürelerin ttl~ünü çeşitli nedenlerle işletme amaçları 

yönünde kullanmamaktadırlar. İşgörenlerin işletmede geçen 

zamanlarından, kendilerine verilen işin dışındaki işlere 

ya da kişisel amaçlı çalışmalara ayırdıkları zaman, işlet

menin kağıtlarında işletme zamanı olarak görünmekle birlik-

te, işletme zamanına girmeyen zaman türü olmaktadır. 

e. Kuramsal İşletme Zamanı 

İşletmedeki tüm işgörenlerin mal ve hizmet üretmek 

amacıyla, belirli bir süre içersinde -diyelim ki bir yılda

işletme kayıtlarına göre olması gereken süreler kadar, hiç 

bir arıza yapmaksızın çalışan makinalar yardımıyla, çalışa

rak oluşturdukları zaman, kuramsal işletme zamanı olmakta-

dır. 

Kuramsal işletme zamanını, kısaca işletmenin kayıt

larında görünen ya da kağıt üzerinde varsayılan zaman ola-

rak belirtebiliriz. 

Buraya kadar olan kısımda, işletme ve zaman arasında 

kurulan kavramsal ilişkilerin sonucu olarak; işletme zama

nı ya da gerçek işletme zamanı, geçici işletme zamanı, iş

letmede yaratılan işletme zamanı, işletme amaçları dışında 

kullanılan zaman, kuramsal işletme zamanı kavramları elde 

edilmiş ve açıklamaya çalışılmıştır. Bu kavramları ve 
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bunların birbiriyle olan ilişkilerini topluca, ŞEKİL-2'deki 

:9 gibi gösterebiliriz. 

ŞEKİL-2'de çift sıra kesik çizgilerle çizilen daire

nin içi, kuramsal işletme zamanını göstermektedir. Bu za

man içersinde, tüm işgörenlerin makinalarla birlikte oluş

turdukları işletme zamanı, kişisel zamanları ve boşa har

cadıkları zaman bulunmaktadır. İşl~tme amaçları dışındaki 

çabalara harcanan zaman toplamı ise, (2) ile gösterilen içi 

taralı bölgedir .• GörüldüğU gibi bu bölge işletme amaçlarının 

yer aldığı AB ve CD hatlarının dışında kalmaktadır. 

AB ve CD hatlarına teğet olan dairenin içi, belirli 

bir süre içersinde işletmede yaratılan işletme zamanı ya 

da gerçek zaman olmaktadır. Bu dairenin içinde görülen bak

lava dilimi şeklindeki 1 parçanın her biri, işletmenin mal 

ve hizmet üretme (ve/veya pazarlama) amaçlarına ulaşahilme

si için gereksinim duyduğu bir işlevin işletmedeki zaman 

miktarını göstermektedir. 

İşletmenin türsel ve destekleyici işlevleri olarak 

gösterilen parçalardan her birinin belirli bir bölümüne gi

ren içi taralı daire ise, işletmenin genel işlevleri olan, 

yönetim ve örgüt işlevlerinin işletmedeki zamanını göster

mektedir. Buradan, türsel ve destekleyici nitelikteki işlet

me işlevlerinin her birinde, yönetim ve örgüt işlevi zamanı

nın bulunduğu kolayca görülmektedir. 

Ortadaki küçük dairenin içi, işletmedeki üst basamak 

yöneticilerinin (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve 

bölüm müdürleri) işletme amaçlarına arişilebilmesi için, 
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yönetim ve örgüt işlevlerine ay~rmas~ gereken zaman büyük

lüğünü göstermektedir. 

Dairelerin kesikli çizgilerle çizilmesinin nedeni, 

daireler içersindeki işlevlere ayr~lan zaman~n sürekli 

değişebilir nitelikte oluşundand~r. Örneğin, işgören say~

s~n~ azalt~l~p çoğalt~lmas~, bir işgörenin işletme zaman~

na katk~s~nın günlere göre farklılık göstermesi, çalışma

lara ayrılan zamanın büyüklüğünü olumlu veya olumsuz yönde 

etkileyecektir. 

BUyük dairenin solunda (5) ile gösterilen şekil, 

işletmenin, amaçlarına ulaşınada var olan işletme zamanının 

yetmemesi nedeniyle, d~şardan geçici olarak sağladığı zamanı 

göstermektedir~ Geçici olarak sağlanan zamanın, işletmenin 

yönetim ve örgüt işlevlerinin egemen olduğu sahanın dışında 

kaldığı açıkça görUlmektedir. 

İşletme zamanının oluşumu sırasında ortaya çıkan bu 

çeşitli zaman türlerinin birbiriyle olan ilişkileri bir 

formül halinde aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

İŞLETME 

= ZAMANI 

İŞLETME 

KURAMSAL AMAÇLARI 

İŞLETME - DIŞINDA 

ZAMANI KULLANILAN 

ZAMAN 

V 
GERÇEK İŞLETME 

ZAMANI 

İŞLETME 

DIŞINDAN 

+ SAGLANAN 

GEÇİCİ 

ZAMAN 
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Bir işletmpnin amacı, kuramsal işletme zamanının 

verimliliğini olabildiğince arttırmaktır. Formülde görül

düğU gibi bu verim artışı, işletme amaçları dışında kulla

nılan zamanın azaltilmasına bağlıdır. 

Kuramsal işletme zamanı ile gerçek işletme zamanı, •• 
insan yaşamındaki zaman boyutları açısından değerlendiril-

diğinde aralarında önemli bir fark olduğu ortaya çıkmakta

dır. Kuramsal işletme zamanı işgörenlerin belirli bir süre

de çalışmadığı saatlerin -izin ve rapor nedeniyle- çıkarıl

masından sonra kalan zaman toplamıdır ve işletme yönetimin

ce "gerçek zamana" göre hesaplanmaktadır. Dolayısıyla iş

görenler için yapılan kuramsal zaman hesabı, makinalar 

için yapılan hesaplama biçiminden farklı değildir. 

Oysa gerçek işletme zamanı, belirli bir "gerçek" 

zamanın (çalışma zamanının) işgörenler tarafından işletme 

amaçları yönündeki işlere dönüştürülmüş hali değildir. 

Gerçek işletme zamanında işgörenlerin "öznel" ve "biyolojik" 

zaman boyutları bulunmaktadır. Dolayısıyla gerçek işletme 

zamanı; işgörenlerin, yönetirnce saptanan çalışma zamanını, 

kendi öznel ve biyolojik zaman ortamlarında ve makinalar 

yardımıyla işe dönüştürdükleri zaman olmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalardan sonra, işletme amaçları 

dışında kullanılan zamanda da işgörenlerin."öznel" ve 

"biyolojik" zaman boyutlarının bulunacağı anlaşılmaktadır. 

İşletme amaçları dışında kullanılan zaman, işgörenlerin 

yönetimin belirlediği çalışma zamanı içersinde yaşadıkları, 

kendi "öznel" ve "biyolojik" zamanlarına bağlı olarak 
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işletmeye vermek istemedikleri ya da veremedikleri zaman

dır. Dolayısıyla işletme amaçları dışındaki zamanın azal

tılması, işgörenlerin yeteneklerine ve ilgilerine uygun 

işlerde ve olabildiğince verimli olabilecekleri saatlerde 

çalıştırılınaları gerekmektedir. 
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2. İŞGÖREN VE ZAMAN 

A. İŞGÖREN KAVRAM! 

İşletmelerin mal ve hizmet üretebilmesi için gerekli 

etmenlerden birisinin emek olduğunu daha önce belirtmiştik. 

İşletmeler diğer etmenlerle birlikte, emek etmenini de sağ

lamak zorundadırlar. Emek etmeni, işin yapılması için baş

vurulan, işletmeye bedensel, düşünsel ve ruhsal bir çaba 

biçiminde katkı sağlayan insan enerjisidir (34). 

İşletmedeki işlerin istenildiği gibi yerine getiril

mesi, işleri yapacak kişiler ile işlerin yapılmasında ya

rarlanılacak makina ve donatırnın uygun bir biçimde elde 

edilmesine bağlıdır. İşletmenin işe uygun olan makina ve 

donatımı istediği ölçülerde elde edebilme olanağı olabilir. 

Ancak, işletmenin insan kaynağını da makina ve donatım el

de eder gibi elde edip kumanda etmesi ve yeteneklerinden 

yararlanması olanaklı değildir (35). Dolayısıyla işletme 

açısından bakıldığında, insanın diğer kaynaklardan farklı 

(34) A.g.k. 
(35) ARTHUR M. WEIMER, Business Administration, Rıchard D. 

Irwin, Ine., Homewood, 1966, s.439. 
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' bir konumda görülmesi zorunluluğu vardır (36). 

Bir işletmede emek etmeni olarak bulunan, işçi, me

mur, hizmetli vb. şekilde çalışan kişiler, o işletmenin 

·personeli olarak anılmaktadırlar • 
. , 
n Personel, İngilizce'de kişi, şahıs anlamındaki "person" 

dan ttiretilen bir sözcük olup Türkçe'deki karşılığı işgören-

dir. 

Türkçe'deki anlamıyla işletmede iş yapan kişi anla

mındaki işgöreni, bir işletmede ya da örgütte yönetime bağ

lı olarak çalışan erkek ve kadın elemanlar olarak tanımla

yabiliriz ( 37) 

İşgörenin, işletme, iş, orun, görev ve ödevler kav

ramlarıyla olan ilişkilerini bir şema üzerinde göstererek 

buna göre bir işgören tanımı yapmak daha açıklayıcı olacak-

tır ( .38). 

ŞEKİL-3'deki şema işgören açısından değerlendiril

diğinde kapsamlı bir işgören tanımı ortaya çıkmaktadır (39). 

İŞGÖREN, işletme örgütünlin belli bir orununa bağlı 

işin görev ya da ödevlerini; bunlar için gerekli araç, ge

reç yöntemler ile orunun yetki ve sorumluluk alanı içinde 

belli ücret karşılığında yerine getiren örgüt üyesidir. 

(36) WILLIAM B. WERTHER-KEITH DAVIS, Personnal Management 
and Human Resources, McGraw-Hill Book Comp., New York, 
1981, s.5. 

(37) 

(38) 

ZEYYAT SABUNCUOGLU, Personel Yönetimi, Anadolu tlniversi tesi 
Eğt. Sağ. Bil. Arş. Çal. Vak. Ya. No.), B.2, Eskişehir, 
1984, s.2. ' 
İNAL CEM AŞKUN, İ§~ören Değerlemesi,E.İ.T.İ.A.Ya.No.l~8/ 
100, Eskişehir, 1 6, s.l). 

(39) A.g.k. 



UC RET 

YETKİ 

ALANI 

İŞLETME 

OR U N . 

SORUMLULUK 

ALANI 

ARAÇ, GEREÇ 
VE YÖNTEMLER 

~KİL- 3: !şgören ve Bağlı Olduğu Bazı Ana Kavramlar 

Yapılan tanımdan şu sonuçlar çıkmaktadır: 
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İşgörenler, işletmenin belirli bir işlevini yerine 

getiren herhangi bir bölüme bağlı olarak kendilerine veri

len işleri yaparlar. 

Her işgörene, yaptığı işle ilgili olarak düzenli 

bir biçimde yerine getireceği, ödev, görev ve sorumluluk

lar verilir. Bir endüstri işletmesinin motor işleme atel

yesinde; otomatik makinanın başında duran, otomatik maki

nadan çıkan motorun kontrolünü yapan, yıkama ve temizleme 

kısmında çalışan ve en son kalite kontrolünü yapan-işgö

renlerin herbiri, aynı işin değişik orunlarındaki (pozis

yonlarındaki) kimselerdir. Kendilerine verilen işin deği

şik görev ve ödevlerini yapmakla yükümlüdürler. 
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İşgören, bağlı olduğu orunla ilgili görev ya da ödev

lerini yerine getirirken gerekli olan bazı makina, araç, ge

reç ve yöntemlerden yararlanmaktadır. 

İşgörenler, kendilerine verilen görevleri, orunun yet

ki ve sorumluluk alanı içersinde yerine getirmelidirler. Bu 
.-

~ 
yetki ve sorumluluk alanlarının sınırları belirlidir ve 

iki alanın büyüklükleri birbiriyle dengelidir. İşgören, ken

disi için belirlenen sınırların dışına çıkması halinde, baş

ka bir anlatımla verilenden daha fazla yetki kullanmaya ve

ya sorumluluk yüklenmeye başladığında, başkalarının yetki 

ve sorumluluk alanına girmiş olacaktır. Dolayısıyla bir çok 

karışıklıkların doğmasına neden olduğu gibi, yapması gereken 

asıl görevlerinde de aksamalar olması olasıdır. 

İşgörenler, belirli bir ücret karşılığında çalışan 

örgüt üyeleridir; işletmede kendilerine verilen görev ve 

ödevleri yapmanın karşılığı olarak ücret alacaklardır. Bu

na göre, işletmede çalışan bir kimse, çalışması karşılığın

da herhangi bir ücret veya maaş almıyorsa, o kişiye işgören 

demek olanaklı değildir, olsa olsa işveren olabilir. 

B. İŞGÖREN İLE ZAMAN ARASINDAKİ KAVRAMSAL İLİŞKİLER 

VE İŞLETME İŞGÖREN ZAMANI KAVRAMI 

Daha önceki kısımda, işletme zamanının oluşumu açısın

dan, işgörenin işletmedeki rolünün, makina ile birlikte za

man üretmek olduğunu belirtmiştik. İşgören, işletmenin ge

reksinim duyduğu insan enerjisi zamanını sağlamaktadır. 
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İşletme zamanına katkıda bulunan işgörenin zaman 

ile olan ilişkisi, bir insan olması nedeniyle doğumundan 

itibaren başlamaktadır. Çünkü "felsefede zaman" adlı kı

sımda da belirtildiği gibi, insan, zaman içersinde, zaman 

ile birlikte yaşayan bir varlıktır. Dolayısıyla işgörenin, 

işletmeye girebilmesi ve başarılı bir biçimde çalışabilme

sinde, zaman ile olan ilişkilerinin başladığı tarihten be

ri geçirdiği zamanın niteliği, oldukça önemli olmaktadır. 

İşgörenin, işletmeye girmeden önceki zamanını nasıl ve ne 

şekilde geçirdiği, işletmeye yapabileceği zaman katkısının 

niteliğini doğrudan etkileyecek bir etkendir. Nitekim çe

şitli iş ilanlarında, adayların 30 yaşını geçmemiş olmaları, 

yabancı dil bilmeleri, belirli bir yüksek okulu bitirmiş 

olmaları, iş deneyimine sahip olmaları, vb. koşullar aran

maktadır. 

İşletmenin aradığı koşulları yerine getirerek işe 

başlayan işgören, genellikle ilk yıl stajyer ya da geçici 

kadroda çalıştırılır. İşgörenin asıl kadroya geçebilmesi 

için, söz konusu deneme süresinde başarılı olması ve işlet

meye uyum sağlaması gerekmektedir. Bu yüzden işletmede ge

çen deneme süresinin işgören açısından önemi oldukça fazla

dır. 

İşgörenin işletmeden aldığı ücret, genellikle işlet

mede bulunduğu süreye göre, başka bir deyişle zaman esasına 

göredir. Diğer taraftan ücret parça başına göre hesaplansa 

bile, temelde yine zaman ögesi bulunmaktadır. Çünkü her 

parçanın üretilebilmesi için geçen ortalama bir süre bulun-
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maktadır. 

Bazı işletmeler çeşitli nedenlerle, günün 24 saatin

de çalışmak durumundadırlar. Zaman temeline göre bölümlere 

ayrılan böyle işletmelerde işgörenler, iŞletmede vardiyalar 

halinde çalışırlar ve bir günlük zamanın ~9te birlik bölüm-
~ 

lerinin her birinde değişıneli olarak çalışmak durumundadır-

lar (40). İşgörenin uyuması, çalışması, dinlenmesi, eğlen

mesi gibi çeşitli ortamlarda geçen zamanı, dolayısıyla da 

belli zamanlara özgü alışkanlıkları vardiya değiştikçe de

ğişecektir. 

Bazı işletmelerde, bir örgütte daha üst seviyedeki 

bir göreve atanma olarak ifade edilebilen, terfi ya da yük-

selme sistemi, kıdem esasına dayanmaktadır. Buna göre, iş

görenin terfi edebilmesi ve buna bağlı olarak maaşında ar

tış olabilmesi için, işletmede ya da işletmenin belli bir 

orununda belirli bir süre çalışmış olması gerekmektedir (41). 

Yine bazı işletmeler, sınırlı olarak sundukları lojman, ta

til yeri vb. sosyal olanaklardan, işgörenlerin kıdem esa

sına göre yararlanmalarını öngörmektedirler. 

Terfi etmede kıdem esasının uygulandığı işletmeler

de, bir işgören ne kadar çalışırsa çalışsın, kendisinden 

bir yıl daha kıdemli işgörenlere göre daha az ücret alacak 

ve işletmedeki orunu daha düşük düzeyde olacaktır. 

İşgörenlerin çalışma sırasında yıllık izin alma hak

kını elde etmeleri ve yıllık izin süreleri, genellikle zaman 

(40) INAL CEM AŞKUN, Yönetim (Ders Notları), E.İ.T.İ.A. Ya., 
1975, s.)4. 

(41) BITTEL, s.222. 
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esasına göredir. İzin almaksızın işe gelmeme veya geç gel- . 

' me durumunda, işgörenlere verilen disiplin cezaları da ge-

nellikle zaman esasına göre verilen cezalardır. Yine işgö

renin emekliye ayrılması belirli bir yaş sınırı ve çalışma 

süresine bağlı olup, alacağı kıdem tazminatı da zaman esa

sına day~~ı hesaplamalarla bulunmaktadır (42). 

Yukarıda, işletmeye girişinden emekli olmasına kadar 

geçen sürede, işgöreni ilgilendiren çeşitli konuların zaman 

ile olan ilişkilerini göstermeye çalıştık. Şimdi de işgören 

ve zaman tanımlarını anımsayıp bu tanımları birleştirecek 

olursak işletme işgören zamanı kavramını elde etmek olanak

lıdır. 

İşletme işgören zamanı, bir işletmedeki işgörenlerin, 

belirli bir sürede -söz gelişi bir yılda- işletme örgUtün

deki belirli bir oruna bağlı olarak, orunun yetki ve so~ 

luluk alanı içersinde kalmak koşuluyla, kendilerine verilen 

görev ya da ödevleri yerine getirmeleri sırasında geçen sü

relerin toplamıdır. 

Yukarıdaki tanımdan şu sonuçları çıkarmak olanaklı-

dır: 

- Her işletmenin mal ve hizmet üretiminde yararlan-

dığı bir işgören zamanı vardır. 

(42) Kıdem tazminatının hesaplanması konusunda bkz.: İHSAN 
ERKUL, İş Hukuku Uygulama Qalı~maları, And. Un. Ya. · 
No.218 f.I.B.F. Ya. No.49, Eskışehir, 1987, s.53. 
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- Eğer işgören, işletme tarafından verilen görev ya 

da ödevler dışında kalan bir işi yaparsa, bu işin yapılma

sı sırasında geçen zaman, işletme işgören zamanına dahil 

olmayacaktır. 

İşletmenin Kuramsal İşgören Zamanı: İşgören ile zaman 

arasında kurulacak kavramsal ilişkilerden çıkarılabilecek 

diğer bir kavram, işletme işgören zamanı ile yakından ilgi

si olan, işletmenin kuramsal işgören zamanıdır. İşgörenler, 

işletme yönetiminin belirlediği süreler kadar -günde 6 saat, 

8 saat vb.- çalışınakla yükümlüdürler. İşgörenler bu yüküm

lülüklerini kağıt üzerinde yerine getiriyor görünmekle bir

likte, uygulamada çeşitli nedenlerle -moral bozukluğu, ki

şisel amaçlı çalışmalara ağırlık verecek elverişli bir or

tamın bulunması, vb.- kayıtlı çalışma sürelerinin tümünü, 

işletme amaçları yönünde kullanmamaktadırlar. Bu açıklamalar

dan sonra, işletmenin (gerçek) işgören işletme zamanı dışın

da bir de kuramsal işgören işletme zamanı olduğu ortaya çık

maktadır. İşletmenin kuramsal işgören zamanını, bir işlet

medeki tüm işgörenlerin belirli bir süre içersinde, işlet-

me kayıtlarına göre oluşturdukları sürelerin toplamı olarak 

tanımlayabiliriz. 

İşletme işgören zamanı, işletme amaçları dışında kul

lanılan zaman ve işletmenin kuramsal işgören zamanı arasın-

daki ilişkileri aşağıdaki biçimde gösterebiliriz. 
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Eğer işletme işgören zamanı ile işletme zamanı kav-

ramları arasındaki ilişkiyi de bir formül halinde göster-

mek gerekirse: 

İŞLETME 
İŞLETME İŞLETME GEÇİCİ 

İŞ GÖREN MAKİNA İŞLETME = + + 
ZAMANI 

ZAMANI ZAMANI ZAMANI 

V 

İŞLETMEDE YARATILAN 

İŞLETME ZAMANI 

Yukarıdaki ifadede belirtilen işletme makina zamanı, 

bir işletmenin, mal ve hizmet üretme amaçlarına yönelik 

olarak, belirli bir süre içersinde yerine getirilmesi gere

·ken işlere işletmedeki;makinalar tarafından harcanan sürele

rin toplamıdır. 

İşletme zamanını oluşturan işletme işgören zamanı 

ile işletme makina zamanı aras~da neden-sonuç ilişkisi bu

lunmaktadır. İşgörenler işletmedeki çeşitli işleri yaparken 

genellikle makinalardan yararlanırlar. Başka deyişle işgö

renlerin verilen işi yapmaları bir bakıma yararlandıkları 

makinaların çalışmasına bağlıdır. Söz gelişi torna atelye

sindeki bir torna tezgahı bozulduğunda, bu torna ile çalı

şan işgören ile tornanın çıktılarıyle çalışan işgörenlerin 



çalışması duracaktır. Eğer yedek bir torna yoksa, bozulan 
~ 
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torna onarılıncaya kadar tornaya bağlı çalışan işgörenlerin 

• işletme zamanına katkıları çok düşük olabilir. 

Öte yandan bir makinayı çalışt·ıracak, çalışmasını 

denetleyecek kişi işgörendir. Dolayısı~la makinanın zaman 

üretmesi de işgörene bağlı olmaktadır. 

İşletmedeki işgören ve makinaların oluşturduğu iş 

zamanının da nitelik bakımından birbirinden farkı olduğu 

daha önce belirtilmişti. Makinalar, çalıştıkları süreyi (ger

çek zamanı) aynen işe dönüştürürken; işgörenler çalıştıkla

rı süreyi "öznel zaman" olarak işe dönüştürmektedirler. 
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3. İŞLETME iŞLEVLERİNDE ZAMAN VE İŞLETME iŞLEVLERİNİN 

İŞLETME ZAMANINA KATKILARI 

A. İŞLETMENİN İŞLEVLERi 

İşletme ve zaman arasındaki kavramsal ilişkileri 

açıklarken belirttiğimiz gibi, işletmenin mal ve hizmet 

üretebilmesi için yerine getirdiği çeşitli işler vardır. 

İşletmenin amaçlarına erişebilmesi için söz konusu işlerin 

belirli gruplara ayrılıp bölümlandirilmesi gerekmektedir. 

Böylece işletmenin faaliyetlerini etkin bir biçimde sür

dürabilmesi için gerekli olan ve birbirinden farklı yön

leri bulunan faaliyet grupları ortaya çıkar ki, bunlara 

işletmenin işlevleri (fonksiyonları) adı verilmektedir (43). 

Bir işletmede çeşitli türde işlevler ya da faaliyet

ler bulunabilmektedir. İşletmedeki söz konusu işlevlerden 

bazıları tüm işletmeler için geçerli olurken, bazıları be

lirli türdeki işletmelerde geçerli olmaktadır (44). 

(43) MEHMET OLUÇ, İşletme Organizasyonu ve Yönetimi, B.2, 
İstanbul, 1963, s.224. 

(44) CEMALCILAR-BAYAR-AŞKUN-ÖZ-ALP, s.l7. 



Bir işletmede bulunabilecek ttim işlevleri hemen 

hemen bünyesinde bulunduran bir endüstri işletmesindeki 

işlevleri, aşağıdaki biçimde gösterebiliriz (45). 

Temel veya öz işlevler Destekleyici işlevler 
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Genel İşlev. Türsel İşlev. 

YÖNETİM PAZARLAMA 

ÖRGtlT ÜRETİM 

MUHASEBE VE HESAP İŞLERİ 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

HALKLA İLİŞKİLER 

FİNANS 

İŞGÖREN 

İşletmedeki temel veya öz işlevler, adından da an

laşıldığı gibi işletmenin varlığı için zorunlu olan işlev

lerdir. Bu işlevlerden birinin eksikliği işletme gerçeği

ni ortadan kaldırmaktadır. Temel işlevlerden genel işletme 

işlevi olarak kabul edilen yönetim ve organizasyon işlev

lerinin özelliği, diğer işlevlerin hepsini tek tek etkile

rnesi ve bu işlevler içersinde uygulanma olanağının bulun

masıdır. Örneğin işletmedeki pazarlama işlevinde, pazarlama 

yönetimine ilişkin faaliyetler vardır ve pazarlama faali

yetleri bir pazarlama örgUttinde yerine getirilir. 

Genel işlev olan yönetim işlevinin, diğer işlevleri 

belirli bir düzenleştirme temeline göre birleştirip yönet-

me özelliğine sahip olması nedeniyle, diğer türsel ve des

tekleyici işlevler üzerinde egemen bir rolvbulunmaktadır (46). 

(45) AŞKUN, "Türkiye'de ••• ", s.7. 
(46) CIDdALCILAR-BAYAR-AŞKUN-ÖZALP - s.l8. 
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Öteki genel işlev olan örgüt işlevi ise, yönetim işlevi-
' nin alt işlevleri olarak bilinen planlama, örgütleme, yü-

rütme, uyurolaştırma ve denetim işlevlerinin örgütleme aşa

masından sonra ortaya çıkan bir fonksiyondur. Ancak bu iş

letme işlevinin diğer işletme işlevlerinden farklı bir ko

numu vardır. Organizasyon işlevi, işletmenin diğer işlevle

ri gibi bir eylem grubu anlamındaki işlev değildir. Organi-

zasyon fonksiyonu, "fonksiyon" kavramının fizik acısından 

düşünülmesiyle işletme olayının bir nedeni olarak ortaya 

çıkan, işletme fonksiyonudur (47). 

Buna göre işletmeyi, 

İşletme = f(Yönetim, Örgüt) 

Olay Neden Neden 

Biçiminde göstermek olanaklıdır. Bu ifadeye göre işletme 

olayının nedenleri, yönetim ve örgüttür. İşletmenin varol

ması, yönetim ve örgütün birarada bulunmasına bağlıdır. 

Yönetim ve örgüt fonksiyonlarından herhangi birisi yoksa, 

işletme de yoktur. 

Türsel işlevler işletmenin işleyişini sağlayan iş

levlerdir. Destekleyici işlevler ise, işletmenin çalışma

sına destek olan, daha verimli ve etkin çalışmasını sağlayan 

(47) Fiziğe göre, doğadaki her olayın bir veya birden çok 
nedeni bulunmaktadır. Buna göre, olayları nedenlere 
bağlayan matematiksel ilişkilere fonksiyon, formül 
veya bağıntı adı verilmektedir. İşletmedeki fonksiyon
ları fizik açısından ele alan görüş için bkz: ŞAHİN 
s.284. 



. işlevler olmaktadır. · 
~ 

B. İŞLETME İŞLEVLERiNDE ZAMAN 
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İşletme işlevleri ile zaman arasındaki ilişkileri 

konu alan açıklamalara geçmeden önce, çalışmamızın buraya .. 
kadar olan kısmında söz konusu ilişkiler için ne gibi te-

meller oluşturulduğunun ana hatlarıyla belirlenmesi yarar-

lı görülmektedir. İşletme işlevleri ve zaman arasındaki ( 

ilişkilerde temel alınacak bu noktalar aşağıdaki biçimde 

sıralanabil ir: 

a. İşletmenin mal ve hizmet üretmesi için gerekli 

olan işletme zamanını oluşturan ögeler, işletmedeki işlev 

zamanlarıdır. Bunu matematiksel bir anlatırola aşağıdaki 

gibi gösterebiliriz. 

İŞLETME ZAMANI: Yönetim İşlevi Zamanı + Örgüt İşlevi 

Zamanı + Pazarlama İşlevi Zamanı + Üretim 

İşlevi Zamanı t Finans işlevi Zamanı 

+ İşgören İşlevi Zamanı ·r Muhasebe İşlevi 

Zamanı + Ar-Ge İşlevi Zamanı t Halkla 

İlişkiler İşlevi Zamanı 

b. Her işletme işlevi zamanını, o işlevin alt işlev

leri oluşturur. Örneğin yönetim işlevi zamanını, planlama, 

örgütleme, yürütme, uyumlaştırma, denetleme, ve yönetici 

yetiştirilmesi işlevleri oluşturmaktadır. 
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c. Her işletme 'işlevindeki bir alt işlevin zamanı, 
\ 

o işleve ait çeşitli iş zamanlarından oluşmaktadır. Dola-

yısıyla "iş zamanları", işletme zamanını oluşturan en kü-

çük birimlerdir. 

d. İş zamanın~, işgörenler ve makinalar birlikte 
·o 

oluştururlar. 

e. İşgören ve makinanın işe verdiği zaman, nitelik 

bakımından farklılık gösterir. Makina, çalıştığı süreyi 

-gerçek zamanı- aynen işe dönüştürürken; işgören, çalıştı

ğı süreyi öznel zaman ortamı içersinde işe dönüştürmekte

dir. Dolayısıyla işgörenin iş zamanına olan katkısını be

lirleyecek etken, büyük ölçüde işi yaparken yaşayacağı öz

nel ve biyolojik zaman ortamıdır. 

f. İşletmedeki her işlevle ilgili çabaların sonuç

ları, diğer işlevlerin zamanı üzerinde olumlu ya da olum

suz etkiler yaratır. 

g. Bir işletme işlevinden başarılı sonuçlar alabil

mek için "zaman" kaynağından etkili biçimde yararlanılması 

gerekir. 

h. Bir işletme işlevi için gereken işlev zamanının 

oluşturulmasında işletmedeki işgören ve makinaların yeter

siz kalması durumunda, işletme dışından geçici olarak iş

gören ve makina zamanı satın alınması yoluna gidilir. 
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ı. İşgörenler, 'yönetimin b·elirlediği çalışma süre-
~ 

sinin tümünü işletme amaçları yöntinde kullanamazlar. Bu so-

nucun, işgörenlerin öznel ve biyolojik zamanlarından gelen 

etkilerden ya da işletme yönetiminden gelen bazı etkiler- . 
. , 

den kaynaklandığı söylenebilir. Dolayısıyla işletme işlev-

lerinde, işletme zamanından başka, ki~isel zaman, israf 

edilen zaman gibi zaman türleri oluşur. 

i. İşletmenin genel işlevlerinden olan yönetim ve 

örgüt işlevlerindaki zamanın, diğer işletme işlevlerindaki 

zaman üzerinde belirleyici ve karar verici konumu bulunmak

tadır. 

j. Örgüt işlevinin işletme zamanına olan katkısı, 

diğer işletme işlevleri gibi "eylemsel" nitelikte değil, 

"yapısal" niteliktedir. 

c. YÖNETİM İŞLEVİNDE ZAMAN VE YÖNETİM İŞLEVİNİN 

İŞLETME ZAMANINA KATKISI 

a~ Yönetim Kavramı 

Belirli amaçları olan iki veya daha çok insanın bir 

arada bulunduğu her yerde, yönetim işlevinin de olduğunu ya 

da "yönetime" gereksinim duyulduğunu söyleyebiliriz (48). 

(48) HENRY L.SISK, Principles of Management: A systems 
Approach to The Management Process, South-Western 
Comp., Cincinnati, s.4. 
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Toplumsal bir yaratık olan insan için yönetim eyle-

minin, insanın varoluşu ile birlikte ortaya çıktığını ileri 

sürmek, artık kanıtlanması gereken bir sav olmaktan çok, 

bilinmesi zorunlu olan bir gerçek niteliğindedir (49). 

Yönetim, çeşitli çabaları uygun bir biçimde birleş-
._ 

~ 
tirerek işbirliğini ve düzeni sağlamaktadır. Diğer bir an-

latımla, yönetimin, belli bir ortamda düzensiz olarak bu

lunan insan makina ve para gibi kaynakları, yararlı bir gi

rişime dönüştürmesi ya da belli bir amaç etrafında toplama

sı, onun en büyük özelliği olmaktadır (50). Dolayısıyla yö

netim, toplumsal yaşayışın temelidir; toplumların ve top

lumdaki kurumların gelişmesini olumlu ya da olumsuz yönde 

sürdürmesi, o toplumdaki yönetimin başarısına bağlıdır (51). 

Toplumun ayrılmaz bir parçası durumundaki işletme

lerde de yönetim, işletmedeki diğer işlevlerin işletme amaç

larını gerçekleştirecek biçimde yerine getirilmesini sağ

lamaktadır. 

Yönetim, birtakım işlerin başkaları tarafından ya

pılmasını sağlamak için girişilen eylemler toplamı (52), 

ya da başkaları aracılığı ile amaçlara ulaşma yolundaki 

(49) 
(50) 

(51) 

AŞKUN, Yönetim, s.2. 
WILLIAM H.NEW~~N-CHARLES E.SU~L~ER-E.KIRBY WARREN, The 
Process of Management, Prentice-Hall, .Ine. B.2, LondOn, 
1967, s.5. 
İNAL CEM AŞKUN, "Yönetim ve Örgüt Sorunlarımızın 
Kargaşa Yaratıcı Genel Boyutları", ESADER, C.XV, 8.2 
(Haziran,l979), s.4. 

(52) ERNEST DALE, Management: Theory and Practice, McGraw
Hill Book Company, New York, 1965, s.4. 
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çabaların tümü biçiminde tanımlanabilmektedir (53). 

Yönetime, ttişlevsel", "davranışsal", "matematiksel" 

açılardan bakan yönetim teorisindeki okullarla (54), "sistem 

yaklaşımı" ve bu yaklaşımın uzantısı niteliğindaki "durumsal 

yaklaşımın" temel özelliklerini gösterecek nitelikte, kap

samlı bir yönetim tanımı da şu şekilde olmaktadır (55). 

Yönetim, tüketiciler tarafından istenen çıktıların 

üretilmesi -kısaca örgüt amaçlarına ulaşmak- için yerine 

getirilmesi gerek çalışmaların, planlama, örgütleme, yürüt

me, uyurolaştırma ve kontrol etme sürecinin başarılmasıdır. 

Bu süreçteki iş ya da iş grupları, sürekli olarak değişen 

bir çevredeki örgüt işgörenleri tarafından yerine getiri-

lir. 

b. Yönetimin özellikleri ve Zaman 

aa) Yönetimin Özellikleri 

Yönetimin özellikleri aşağıda görüldüğU gibi 14 baş

lık altında toplanabilir (56): 

(53) TOSUN, s.5. 
(54) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz:HAROLD KOONTZ 

(Çev. İNAL CEM AŞKUN), "Yönetim Teorisindeki Okullar", 
ESADER, C.XII, S.l (Ocak 1976); ATILLA BARANSEL, 

avda Yönetim Dü üneesinin Evrimi, İÜ Ya. No. 2684 
Iş etme Fakültesi I.F. Ya. No. Ol, C.l İstanbul, 
1979, s.71. · 

(55) ROBERT J.THIERAUF-ROBERT C.KLEKAMP-DANIEL W.CEEDING, 
Mana ement Princi les and Practices: A Contin enc 
and Questionnaire Approach, A Wi ey Hami ton Pub., 
New York, 1977, s.ll 

(56) Yönetimin özellikleri konusunda ayrıntılı bilgi için 
bkz:AŞKUN, Yönetim, s.2. 
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ı. Yönetirnde başkalarına işgördürmek söz konusudur. 

Dolayısıyla yönetim işlevinin temeli işgören ve işgördüren 

ilişkilerine dayanmaktadır. Başka bir deyişle, yönetim sü

recinde rol alan bireyler, işgören-işgördüren, yönetilen

yöneten, aat-üst, memur-amir gibi çeşitli terimlerle ifade 

edilebilen bir toplumsal farklılaşmaya uğramaktadırlar (5?). 

Bu, yönetimin basamaksal özelliğini gösteren bir olaydır. 

2. Yönetim insanlarla ilgili bir işlevdir. Yönetim

de gerek yöneten gerek yönetilen insandır. 

3. Yönetim birden çok kişiyi gerektiren bir işlev

dir. Başka bir deyişle yönetim ~ işlevidir. 

4. Yönetim belli bir amaca yöneliktir. 

5. Yönetimda bir grup insanın belli bir amaç yönünde 

çalışabilmeleri için işbirliği yapmaları gerekir. 

6. Bir örgütteki insanların farklı yeteneklere sa

hip olması, değişik türdeki işlerin başarıyla yapılabil

mesini olanaklı kılan, işbölümünü ve buna bağlı olarak da 

uzmanıaşmayı gerektirir. 

7. Yönetimin insanlarla ilgili ve işbiriliği gerek

tiren bir işlev olması nedeniyle, yönetirnde demokratik 

bir niteliğin bulunması doğaldır. 

8. Yönetim haberleşmeye dayanan bir işlevdir. Bir

den çok insanın birarada bulunduğu yerde iletişimin gerçek-

(57) TOSUN, s.5. 
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leşrriesi kaçınılmazdır.· Hele bu insanlar belli bir amaç yo

' lunda işbirliği yaparak çalışacaklarsa, aralarında yoğun · 

bir iletişiiDin olması zorunludur. 

_9. Yönetim evrensel bir özelliğe sahiptir. Yönetimi, 

başta aile olmak üzere yer yüzündeki tüm örgütlerde yaygın 
-~ 

bir biçimde görebiliriz. 

10. Yönetimin bireyci bir özelliği bulunmaktadır. 

Yönetim eyleminde organlar, genellikle tek bir bireyin göze

timi altındadır. 

11. Yönetim iki yönlü süreç niteliği taşımaktadır. Yö

netim sürecinde, çeşitli konularla ilgili olarak önce karar 

alınır sonrada uygulamaya geçilir. 

12. Yönetim yaratıcılık isteyen bir işlevdir. 

13. Yönetim ussallığı gerektiren bir işlevdir. Yöne

tim sürecinde sınırlı olan zamana çok şey sığdırılması ve 

en az çabayla istenen sonuçlara ulaşmak usaallığın başta 

gelen ilkesi olmaktadır. 

14. Yönetimin sanat özelliği bulunmaktadır. Diğer bi

limlerde de olduğu gibi, yönetirole ilgili geliştirilen il-

ke ve kurallar, tek başına başarılı bir uygulamayı sağlaya

mazlar. Çünkü önemli olan nokta, bilinen bu ilke ve kuralların 

yerli yerince kullanılabilmesidir. Diğer taraftan her yö

nüyle açıklığa kavuşturulmuş ve bütün ilişkileri tanıtlanan 

bir bilim dalı bulunmamaktadır, bu yüzden yönetim bilimi-

nin yöneticilere yapabileceği yardım da . sınırlı olacak-
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tır (58). Yönetimin bilinen ilkelerinden yararıanınakla bir

likte çeşitli olaylar karşısında yeni yöntemler geliştirebil

mek ve bunları en uygun biçimde kullanabilmek, yöneticile

rin yetki ve yeteneklerine bağlıdır (59). 

bb) Yönetimin Özellikleri İçersinde uzarnan 

Ögesi ve Yönetimin Özelliklerinin İşletme 

Zamanına Etkileri 

Yönetimdeki işbirliği ve grUp özellikleri, birden 

fazla insanın sınırlı olan çalışma sürelerini biraraya ge

tirerek, belirli bir işin daha kısa sürede yapılabilmesini 

olurlu hale getirmektedir. 

Yönetimin grup özelliği, bir amaca ulaşmak için ye

rine getirilen iş için daha fazla zaman yaratan unsuru 

-insanı- bir araya getirerek, gerekli zamanı yoğunlaştırmak

ta veya kı sal tmaktadır!. ( 60). 

Diğer taraftan belirli bir amaca erişmek için in

sanların bir araya gelerek bir grup oluşturmaları ve aynı 

zamanda işbirliği . y~pmaları sonucunda, sinerji etkisinden 

yararlanmaları olanaklıdır. Başka deyişle, bir örgütteki 

insanların bir arada çalışarak oluşturdukları iş zamanı 

(58) HAROLD KOONTZ-CYR!L O'DONNELL-HEINZ WEIHRICH, Management, 
McGraw-Hill Book Company, B.?, New York, 1984, s.8. 

(59) Yönetimi üstün bir sanat olarak değerlendiren görüş 
için bkz: ORDWAY TEAD, The Art of Administration, 
McGraw-Hill Book Company, Ine., New York, l95l, s.l. 

(60) HICKS, s.l6. 
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toplamı değerinden daha fazla olabilmektedir (61). 

İşbölümü ve uzmanıaşma ise, biraraya gelen insanla

rın, yetenekli oldukları, başka deyişle en çok başarılı o

labilecekleri alanlarda çalışmalarına olanak sağlaması ne

deniyle, grup ve işbirliğinoondoğan zaman kazaneını arttır

maktadır. İnsanların yeteneklerinin elverişli olduğu alan

larda daha başarılı oldukları bilinmektedir. Bunun için be

lirli bir iş, o işe yeteneği olan bir kimse tarafından 1-2 

saat harcanarak yapılabilirken; yetenekleri elvermeyen bir 

kimsenin bir günlük zamanını alabilir ve buna rağmen istenil

diği biçimde yapılamayabilir. Bu nedenle yönetimdeki işbö

lümü ve uzmanlaşma, zamanı verimli kullanmaya olanak sağlar. 

İletişim, yönetime zaman kazandıran bir araçtır. Bir 

işletmenin zamanını belirleyen değişkenlerden birisi, iş

letmenin iletişim sistemidir. İşletmedeki çeşitli bölümle

rin birbiriyle uyum halinde çalışarak işletme amaçlarına 

en iyi biçimde hizmet edebilmeleri, iletişimin etkinliğine 

bağlıdır. Buyruk ve yönergelerin zamanında, anlaşılır biçim

de verilip verilmemesi; astların, yakınma ve önerilerini 

üstlerine zamanında ulaştırabilme olanakları, işletme zama

nının niceliğini önemli ölçüde etkileyen etmenlerdir. 

Yönetim çeşitli konularda sürekli kararlar alıp uy

gulamak durumundadır. Karar alma sırasında geçen sürenin 

uzunluğu, karar alınacak konuya, ortama ve karar alan kişi-

(61) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: A.g.k., s.l8. 
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ye göre değişecektir. Karar alma sırasında geçen süre~in 

kıvamlı olmayışı; başka deyişle karar alma süresinin gere

kenden az ya da fazla olması, yöneticileri çeşitli zararlar

la karşı karşıya bırakabilecektir. 

Yönetimdeki "demokratik" özellik, işletme zamanını .. 
:0 

belirleyen diğer önemli bir etmendir. Yönetimin örgütteki 

(işletmedeki) zamanı ve yönetimdeki zamanı korumada kulla

nabileceği en ussal yol, demokratikliğin tüm koşullarının 

açıkça görüldüğü, sağlandığı bir ortamı yaratmaktır. Yöne

tirnde demokratik niteliğin gereği olan uygulamaları.J-yöneti

lenlerin kararlara katılması, astıarın çeşitli konulara 

ilişkin yakınma ve önerilerinin yönetime kolayca ulaşmasını 

sağlayan bir sistemin kurulup çalıştırılması vb.- yönetici

ler, ilk bakışta zaman kaybı olarak değerlendirebilmektedir

ler. Ancak demokratikliğin gereği olarak fazladan harcandı- . 

ğı izlenimini uyandıran bir zaman; önceden hesaplanması güç 

olmakla birlikte, harcanandan çok daha fazla zaman kazancı 

sağlama olasılığı olan, karlı bir yatırım niteliği taşımak

tadır. 

Yönetirole ilgili olarak geliştirilen ilke ve kural

ların nerede ve ne şekilde kullanılacağının bilinmesi ka

dar, ne zaman kullanılacağının bilinmesi de önemlidir. Bu 

yüzden zamanı kullanma becerisi, yönetim sanatının en önem~ 

li tarafı olmaktadır; yöneticiler, diğer kaynakları oldu

ğu gibi "zamanı yönetme sanatını" da başarmak zorundadırlar. 
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c. Yönetimin İşlevleri ve Zaman 

aa) Yönetimin İşlevleri 

Yönetimin işlevleri nelerdir? ya da yönetim ne yapar? 

Bu sorulara yanıt bulmak üzere, yönetimle ilgili kaynaklar 

incelendiğinde, içeriği aynı olmakla birlikte, anıatılma 

biçimi farklı olan görüşlerin bulunduğu görülmektedir. Yö

netsel faaliyetleri ilk kez beş ayrı işlevde toplayan -plan

lama, örgütleme, yürütme, uyumlaştırma ve denetleme- Fayol'-

dan bu yana, yönetim işlevlerine, çeşitli yönetim düşünürle

rince değişik yaklaşımlar getirilmiştir (62). 

Ancak, yönetimin işlevleri konusunda Fayol'dan son

ra ileri sürülen görüşler, ilk bakışta isim ve sayı itiba

riyle Fayol'unkinden farklJJ.ık.göstermekle birlikte; dikkat

lice incelendiğinde, planlama, örgütleme, yürütme ve dene

tim işlevlerinin, yönetimin temel işlevleri olduğu konusun

da aşağı yukarı görüş birliği bulunmaktadır (63). Yönetim 

işlevlerinin sayısı ve isimleri konusunda ileri sürülen 

!arklı görüşlerin temelinde; bazı işlevlerin isminin, içer

diği eylemleri anıatmada yetersiz kaldığı (64). ya da be

lirli bir işlev içerdiği bir grup faaliyetin, ayrı bir işlev 

olarak düşünülmesi gerektiği gibi nedenler bulunduğu an-

(62) 

(63) 
(64) 

Yönetim işlevlerine ilişkin görüşler konusunda bkz.: 
HAYRİ ULGEN, İjletme Yönetiminde Bilgisatarlar İ.tl. 
Ya.No.2806, İ .• Ya. No. 121, Istanbul,9BO, s.l40. 
A.g.k., s.l42. 
Fayol'un "Kumanda Etme" (Command) olarak adlandırdığı 
işlevi, Türkçe'de "güdüleme" anlamına gelen "Motivating" 
biçiminde ifade eden görüş için bkz.:HERBERT G.HICKS
C.RAY GULLETT, Management, McGraw-Hill,nw.,B.4,Landon, 
198l,s.427. 
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laşılmaktadır (65). 

Çağdaş yazarlar, Fayol'un örgütleme işlevi içinde 

yer verdiği yönetici yetiştirilmesi konusunu, yönetimin iş

levleri arasında ayrıca incelenecek kadar önemli görmekte-

dirler (66) 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, Fayol'-

dan bu yana "yönetimin ne yaptığı" sorusuna verilen yanıt, 

içerik bakımından aşağı yukarı değişmemiştir. Buna göre, 

yapılan açıklamalar ışığında, yönetim işlevleri aşağıda ol

duğu gibi belirtilebilir (67)ı ı. Planlama, 2. Örgütleme, 

3. Yürütme, 4. Uyumlaştırma, 5. Denetleme ve 6. Yetiştirme 

bb) Yönetim İşlevlerinde Zaman ve Yönetim 

İşlevlerinin İşletme Zamanına Katkıları 

Planlama, en yalın biçimde, neyin, ne zaman, nasıl, 

nerede ve kim'tarafından yapılacağının önceden kararlaştı

:ııması süreci olarak tanımlanmaktadır (68). Plan yapmak 

(65) Fayol'un örglitleme işlevi içersinde işlediği "kadrole
mayı" ayrı bir temel işlev olarak değerlendiren görüş 
için bkz.: KOONTZ-O'DONNELL-WEIHRICH, s.513; DALE, s.6. 
Yine Fayol, Urwick gibi yönetim biliminin önçüleri dı
şındaki yeni yazarlar uyumlaştırmanın temel niteliğini 
ve önemini kabul etmekle birlikte, başlı başına ayrı 
bir işlev olarak görmemektedir. Bazı yazarların uyumlaş
tırmayı yUrtitme işlevi içinde inceledikleri görülmüştür. 
Bu konuda bkz.: TOS1JN, s.40. Ayrıca "uyumlaştırmayı" 
bir yönetim işlevi değil, yönetimin amacı ve yöneticili
ğin temeli olarak değerlendiren görüş için bkz.: KOONTZ
O'DONNELL-WEITRICH, s.81 

(66) TOSUN, s.41. "yetiştirmeyi" başlı başına bir yönetim iş
levi olarak değerlendiren kaynak için bkz.: AŞKUN,Yönetim, 
s.94. Ayrıca "Yönetici yetiştirilmesi" çabalarına "kadro
lama" işlevi içersinde yer veren görüş için bkz.: KOONTZ
O'DONNEL-WEIHRICH, s.574. 

(67) AŞKUN, Yönetim, s.7. 
(68) TOSUN, s.47. 



yönetime önemli ölçüde zaman kazandıran bir eylemdir. Yöne
' tim, planlamaya en uygun süreyi ayırmak suretiyle örgüt-işlet-

me- zamanının verimli ve amaca yönelik kullanılmasını sağla-

yabilir. Yönetimin çeşitli konulara ilişkin yapacağı plan

lar, bir bakıma örgüt zamanının nerede ve ne şekilde kulla

nılacağını gösteren tasarılardır. ri1ğer taraftan planlama 

karar alma eylemlerinin yoğun olduğu bir işlevdir ve karar 

almaya ayıralacak sürenin büyüklüğü, planın etkinliğine ve 

dolayısıyla işletme zamanının verimliliğine etkide buluna

caktır. 

Yönetirnde örgütleme işlevi, kısaca, belli bir amacı 

gerçekleştirmek için önceden saptanan iş ve orunlara (mevki

lere) görevli seçimi ile iş-gören ve işgörenlerarası çalış

ma düzeninin belirlenmesi olarak tanımlanabilir (69). Örgüt

lernede işletme amaçlarına en kısa yoldan başka bir deyişle 

en az zaman harcayarak ve en etkili biçimde erişmeyi sağla

yacak yalın bir örgüt yapısının oluşturulması hedef alınmak

tadır. Buna göre örgütleme işlevinin işletme zamanına olan 

katkısı, planlama aşamasında saptanan işletme zamanı gerek

siniminin; çeşitli işletme bölümlerinde, ne şekilde, hangi 

işgörenlerle ve hangi makinalarla oluşturulacağının ayrın

tılı olarak belirlenmesi biçiminde olmaktadır. Bu aşamada, 

işletmenin mal ve hizmet üretebilmesi için gereksinim duydu

ğu, işletme zamanını oluşturacak işgören ve makinalar hare-

kete hazır hale getirilir. 

(69) AŞKUN, Yönetim, s.23. 
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Yürütme işlevi·ise, örgütleme evresinde oluşturu-. 
lan yapıyı harekete geçiren ya da çalıştıran iş~ev olmak-

tadır. Oluşturulan yapının harekete geçmesiyle birlikte, 

gerçek işletme zamanı, kuramsal işletme zamanı ve bu iki 

zaman arasındaki farkı gösteren işletme amaçları dışında 

harcanan zaman kavramları ortaya çıkacaktır. Yönet~iler 

bu aşamada, diğer kaynakları olduğu gibi zaman kaynağını 

da en uygun bir biçimde denetlemelidirler. Zaten zaman 

kaynağından en iyi biçimde yararlandıkları takdirde diğer 

kaynakları da verimli kullanmış olacaklardır. İşletmedeki 

bazı işlevler için varolan işlev zamanının yetersiz kalma

sı durumunda ya da söz konusu işlevlerde belirli işleri 

yapma maliyetinin diğer işletmelere göre yüksek olması ne

deniyle, dışarıdan geçici işletme zamanı sağlanması yoluna 

gidilebilecektir. 

Uyumlaştırma, işletmenin bir bütün olarak çalışma

sını sağlayan etmenlerden birisidir. Uyurolaştırma en geniş 

anlamıyla aynı zamana denk getirme olarak da tanımlanabil

mektedir (70). Uyurolaştırma işlevi, işletme zamanının ve 

dolayısıyla da işletmenin dengesini kuran ya da sağlayan 

bir işlev olmaktadır. İşletme zamanının işlevlerle ilgili 

bölümler ve birimler bakımından dengeli ve birbirini tamam

layacak şekilde dağılımını sağlayan; işletmenin örgütsel 

zamanı - ya da işletme zamanı- ile yönetsel zamanı arasın

daki denge~i kuran; işletmenin çıktıları için gereken za

man kadar işletmede işgören ve makina bulundurulmasını 

(70) TOSUN, s.ll9. 
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sağlayan yönetim iş~eii, uyumlaştırmadır. 

Denetleme (kontrol), diğer işlevlerin neyi, nasıl 

ve hangi ölçüde başardığını araştırıp saptamaktır. Denetle

menin etkili olabilmesi için sürekli ve belirli aralıklarla 

yapılması gerekmektedir. Denetlernede söz konusu aralıkların 

ne kadar süreyi içereceğinİ saptamak önemlidir. Bazı eylem

lerin sık sık denetlenmesi yararlı olurken, bazılarında sık 

sık denetim yapılması -insanların sık sık denetlenmesinde 

olduğu gibi- olumsuz sonuçlar yaratabilmektedir. Denetleme

nin bir işletmede yerine getirdiği işlevi işletme zamanı 

açısından şu şekilde açıklayabiliriz. Denetleme işlevi, iş

letmenin sahip olduğu zamanın, ne ölçüde verimli kullanıldı

ğını saptayan bir işlevdir. Diğer bir deyişle denetleme, 

işletmenin varolan kuramsal işletme zamanı ile ne kadar 

çıktı üretebildiğini, dolayısıyla kuramsal işletme zamanı 

; 

ile gerçek işletme zamanı arasındaki farkı -işletme amaçları 

dışındaki etkinliklere harcanan zamanı- belirlemektedir. 

Denetlemenin işletme zamanına olan katkısı,_ bir taraftan 

işletme zamanında ortaya çıkan kayıpların saptanarak düzel

tilmesine yardımcı olma ve diğer taraftan da işletme zamanın

da olabilecek kaçakların ortaya çıkmasına fırsat vermeme yö

nünde olmak üzere, iki noktada görülebilir. 

Yönetimdeki yetiştirme, işlevi, yöneticilerin sahip 

oldukları bilgi, görgü ve deneyimlerini aktararak ve diğer 

işletme içi ve dışı araçlardan yararlanarak, gelecekte iş

letmenin gereksinim duyacağı yöneticilerini yetiştirmesi 

olarak tanımlanabilir. Yöneticilerin yetiştirme işlevine 
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diğer işlevler kadar önem verip yeterli zama~ ayırması 
~ 

kaçınılmaz bir. zorunluluk olarak görülmektedir (71). Yöne-

ticiler yetiştirme işlevine gerektiği kadar zaman ayırmakla, 

hem şu andaki iŞgörenlerin işletmeye yapacakları zaman kat

kısının verimini arttırmiş olacaklar hem de gelecekteki yö

netsel zaman için~şimdiden yatırım yapmış olac~klardır. Bu 

görünümüyle yönetimdeki yetiştirme zamanı, işletmenin gele

cekteki zaman veriminin koruyucusu durumundadır •. 

Yönetim işlevleri ile zaman arasındaki ilişkilere 

üçüncü bölümde daha ayrıntılı olarak yer verilecektir. 

d. Yönetim Zamanının Oluşumu 

İşletme zamanının, işletmedeki çeşitli işlevler için 

gerekli zaman toplamını gösterdiği daha önce belirtilmişti.· 

İşletme zamanı içersinde yer alan ve ~ynı zamanda oluşacak 

işletme zamanını düzenleyici rolü bulunan yönetim işlevi 

zamanı, işletmedeki çalışmaların planlanması, örgütlenmesi, 

yürütülmesi, uyumlaştırılması, denetlenmesi ve yönetici ye

tiştirilmesi işlevleri için harcanan zamanın toplamı ola

caktır. Başka bir deyişle, işletmedeki yönetim zamanını, 

işletmenin çeşitli orunlarında görev yapan ve başkalarına 

işgördüren kişiler olarak tanımlanabilen yöneticiler oluştu-

racaktır. 

Şimdi yukarıdaki açıklamaların ışığında yönetim iş

levi zamanının diğer işlev zamanlarıyla nasıl bir etkileşim 

(71) Bu kanuda ayrıntılı bilgi için bkz.: AŞKUN, Yönetim, 
s.94; TOSUN, s.274. 
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ı 

halinde olduğunu belirlemeye çalışalım. 

Yönetsel zaman, işletmedeki diğer işlev zamanlarının 

birbiriyle olması gereken uyumunu sağlayan bir nitelik taşı

maktadır. İşletmedeki her işlevden sorumlu üst yönetici, 

işlet~edeki zamanın kendi yönetimindeki bölüme göre çalışma

sını isteyecektir. Söz gelişi, pazarlama yöneticisi, istedi

ği işgörenlerin işgören bölümünce en kısa sürede sağlanması

nı; aldığı siparişlerin üretim bölümünce zamanında karşılan

masını; gereksinim duyduğu tüm fonların finans bölümünce 

hemen sağlanmasını isteyecektir. İşte bütün işlevlerin yü

rütülmesinden sorumlu olan üst yönetici de, bölümlerin bir

birlerine zaman kaybettirmeyecek biçimde uyumlu çalışmasını 

sağlayacaktır. 

Diğer taraftan her işlevden sorumlu yönetici de, ken

di bölümündeki alt işlevlerin birbiriyle uyumlu olmasına ça
ba gösterecektir. 

Yönetsel zamanın işletmedeki diğer işlev zamanları 

üzerinde karar verici bir konumu bulunması nedeniyle, diğer 

işlevlerdeki zamanın nasıl oluşacağını ve oluşan zamanın 

nitelik ve niceliğini belirleme yetkisi bulunmaktadır. Söz 

gelişi, işletme işlevlerinde çalışacak işgörenlerin sayısı, 

işgörenlerin çalışma saatleri ve izin kullanmaları gibi ka-

rarları yönetim alır. 

Yönetsel zamanın, diğer işletme işlevlerindaki zama

nı yukarıdaki gibi doğrudan belirleme yetkisi yanında; taşı

dığı özellikleri nedeniyle, işlevlerdeki zamanı dolaylı 
./ 
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biçimde de belirleme yetkisi bulunmaktadır. Söz gelişi bir 

işletmeye öncekine göre demokratik niteliği daha zayıf olan 

bir genel müdürün geldiğini varsayalım. Bu durum karşısın

da, işletmenin kuramsal örgüt zamanını azaltacak bir deği

şiklik olmadığı halde, gerçek işletme zamanında belirli bir 

düşme görülebilir. Çünkü işletmedeki üst düzey yöneticisi

nin verdiği yönetsel enerji değişmiştir. 

İşletmedeki yönetsel enerjiyi, çeşitli yönetim basa

maklarındaki çok sayıda yönetici sağlar. Bu nedenle işlet

menin yönetsel zamanı, yönetsel nitelikleri birbirinden ol

dukça farklı olan çeşitli yöneticilerin ürettiği "özgün 

yönetsel zamanlardan" oluşmaktadır. İşte bu farklı nitelik

leri olan y,önetsel zamanların birbirleriyle ve diğer işlev 

zamanlarıyla olan etkileşiminden de yine özgün bir işletme 

yönetimi zamanı ortaya çıkacaktır. Başka deyişle işletmede

ki yönetsel zaman, diğer işlev zamanlarını nicel ve nitel 

olarak belirlerken, diğer işlev zamanları da yönetsel zama

nı nitel ve nicel olarak etkileyebilmektedir. 

p. ÖRGUT ( ORGA.NİZASYON) İŞLEVİNDE ZAMAN VE ÖRGtlT 

İŞLEVİNİN İŞLETME ZAMANINA KATKISI 

a. İşletmede ÖrgUt İşlevi 

İşletme işlevleri arasında yer verdiğimiz örgUt (or

ganizasyon) işlevi, yönetim işlevlerinden örgütleme aşamasın~ 

dan sonra ortaya çıkan yapı olmaktadır. Daha önce de açıkla

dığımız gibi, örgUt işlevinin işletmedeki rolU ve görttnumn, 

işletmenin diğer işlevlerinden farklılık göstermektedir. 
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Diğer işlevlerin her biri, işletmede bir eylemler grubu 

olarak yer alırken; örgüt işlevi, söz konusu diğer işlevleri 

ve bu işlevlerle ilgili eylemleri bütünleştiren birleştiren 

ve belirli bir düzende çalışmasını sağlayan, bir model ya 

da sistem görünümündedir (72). 

İşletmedeki insanlar, makinalar, araç ve gereçler, 

kısacası işletme kaynaklarının tümü örgütsüz haldeyken, an

lamsız bir yığın halindeki kaynakların her birinin, tek ba

şına iken sahip olduğu iş değerleri toplamından daha fazla 

bir iş değeri ortaya koyacak biçimde anlam kazanması, örgüt

lü duruma gelmesi ile olanaklıdır. İşte bu nedenle örgüt, 

işletme olayının iki temel fonksiyonundan birisi olarak karşı

mıza çıkmaktadır. 

Bireylerin belirli amaçlara ulaşmak için bir araya 

gelip güç birliği yapmaları ve gerektiğinde diğer maddi ni

telikli kaynaklardan da yararlanarak belirli bir yönetim 

düzeni olan yapıyı oluşturmaları ile ortaya çıkan yapıya 

"örgüt" adı verilmektedir (73). Örgütün yapısını, 

ı. Biçimsel (resmi, formal) örgüt yapısı, 

2. Biçimsel olmayan (gayri resmi, informal) örgüt 

yapısı, 

olmak üzere iki ayrı yönüyle görmek ve incelemek gerekmek

tedir. 

(72) "Sistem", belirli parçaların (ögelerin) bir bütün oluş
turacak şekilde düzenli ve karşılıklı olarak bir araya 
gelmesiyle ortaya çıkan bir bütündür. Bu konuda bkz.: 
KOÇEL, 8.248. 

(73) İNAL CEM AŞKUNt Organizasyon Teorileri, E.İ.T.İ•A• 
Ya.No. 95, 1972, s.13. 
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aa) Örgütün Biçimsel Yapısı 

Örgütün biçimsel yapısını, örgütü oluşturan temel 

öğeler ile örgüt amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla bu 

ögeler arasında kurulan ilişkiler oluşturmaktadır. Bir ör

gütün biçimsel yapısını oluşturan ögeler öz öge ve işleyiş 

ögeleri olmak üzere iki grupta toplanabilir (74). 

Öz öge, örgütte işgören adı altında ve yönetici

yönetilen olarak görev yapan bireylerdir. İşleyiş ögeleri 

ise, örgüt üyelerinin bireysel kaynakları -üyelerin varo

lan yetenekleri ve etkileri-, insan dışı kaynakları -fizik

sel ve fiziksel olmayan her tUrlU araç, gereç, ayrıcalık 

v.b.- ve son olarak örgütteki yöneticilerin örgütü anlama 

ve yönetsel çalışmaların üstesinden gelme düzeyini göster

mektedir (75). Örgütteki öz öge ve işleyiş ögeleri, örgüt

sel yapı tarafından belirlenen etkileşim ortamında birbir

lerini bütünleyerek, örgütü başarılı ya da başarısız kılar-

lar. 

bb) örgütün Biçimsel Olmayan Yapısı 

Örgütün biçimsel yapısı oluşur oluşmaz, kendiliğin

den ortaya çıkan ve adeta biçimsel örgütün bir gölgesi ola

rak nitelendirilebilecek, değişik bir örgüt yapısı daha o

luşmaktadır. Oluşma nedenleri biçimsel örgütten farklılık 

gösteren bu örgUte, biçimsel olmayan örgüt adı verilmekte

dir. Kişilerin birbiriyle arkadaşlık etmesi ile aralarında 

gelişen ilişkiler, süreklilik kazanmakta ve biçimsel olma

yan örgütler oluşmaktadır. Bu örgütler, adından da anlaşıl-

(74) A.g.k., s.l4. 
(75) A.g.k., 
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dığı gibi belli bir yapıya sahip değildir, esnektir ve ke

sin bir tanımı bulunmamaktadır (76) 

Yukarıdaki açıklamalardan sonra örgütte meydana gelen 

etkileşimlerde, örgütün biçimsel ve biçimsel olmayan yapıları

nın her ikisinin birden rol oynadığı anlaşılmaktadır. Dola

yısıyla bir örgütlin başarı ya da başarısızlığında biçimsel 

ve biçimsel olmayan örgüt yapılarından gelen etkilerin ay-

rı ayrı incelenmesinde yarar vardır. 

b. Örgüt İşievinde Zaman ve Örgüt İşıevinin 

İşletme Zamanına Katkısı 

Örgüt İşıevinde zaman ve örgüt işlevinin işletme za

manına katkısının, biç~msel ve biçimsel olmayan örgüt açı

sından incelenmesi daha yararlı olacaktır. 

aa) Örgütün Biçimsel Yapısında Zaman ve Biçimsel 

Örgüt Yapısının İşletme Zamanına Katkısı 

Örgüt işlevinin işletmedeki rolünUn diğer işlevler 

gibi bir eylemler grubu niteliğinde olmadığı daha önce belir

tilmiŞti~' Örgüt işlevinin işletme zamanına olan katkısı da, 

ilk bakışta görünmeyen, ancak derinlemesine incelendiğinde 

diğer işlevlerden belirgin biçimde farklı olduğu anlaşılabi

len bir nitelik göstermektedir. 



75 

İşletmedeki örgüt işlevi, diğer işlevle~in örgütlü 

biçimde çalışmasını sağlayarak, niteliği olan bir işletme 

zamanı oluşturmak ve zamanın verimini arttırmak biçiminde 

ifade edilebilecek, iki yönü bulu~~n önemli bir rolü üstlen

miştir. 
•· 

~ 

Örgüt işlevini~ işletmedeki iş zamanını oluşturan 

ögelerin -işgören, makina- işletmeye verdikleri zaman değe

rini arttırması, sinerji kavramı ile açıklanabilir (77). 

"Sinerji", işletme yazınında, "2+2=3" eşitliğini sağ

layan bir etki biçiminde tanımlanmaktadır (78). Bu eşitliğe 

göre sinerji, bir bütünün, bütünü oluşturan parçaların topla

mından daha yüksek bir değere sahip olmasını sağlayan etki 

olmaktadır (79). 

İşletmede, örgüt işlevinin neden olduğu ve "sinerjik 

etki" içinde değerlendirilebilecek ilk olay, zamanın yoğun

laşmasıdır (80). Belirli bir sürede çok sayıda insanın 

(77) 

(78) 

(79) 

(80) HICKS, s.l7. 
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' biraraya gelerek, belirli bir işe verebilecekleri enerjile-

rini aynı zamandavermeleri, söz konusu işin yapılma hızını 

arttırmaktadır. Bu sonuç, birden fazla insanın belirli bir 

işte, sadece aynı anda çalışmasıyla ortaya çıkan bir durum 

değildir. Bir araya gelen insanların, örgütl~ çalışmanın bir 
~ 

gereği olarak iş bölümü yapmaları ve aynı işin, yetenekle-

rinin elverişli olduğu alanlarında çalışarak uzmanlaşmaları, 

işin yerine getirilma süresini daha da kısaltmaktadır. Böy

lece örgüt işlevi, işletmedeki çeşitli işlerin yapılması 

için gerekli olan enerji zamanını yoğunlaştırmaktadır. Bu 

olay işletmedeki zamanın veriınini arttırmaktadır. Başka de

yişle örgüt, belirli bir süre içersinde örgütsüz olarak ya

pılma olanağı bulunmayan işleri, sahip olduğu çok sayıda 

işgören ve makina ile yapabilmektedir. 

Diğer taraftan zamanın yoğunlaştırılması, az sayıda

ki insan tarafından başarılma olasılığı bulunmayan işlerin 

yapılmasını olanaklı hale getirmektedir ki, bu da örgütteki 

zamanın değerini nitelik bakımından arttırmaktadır. 

Örgütün oluşum nedenleri arasında sayılan ve siner

jik etki içersinde değerlendirilebilecek ikinci bir olay da 

bilgi birikimidir (81). Örgütler, belirli işlerin yapılış 

biçimleri konusunda geliştirdikleri ya da yarattıkları yeni 

yöntemleri bir örgüt kültürü biçiminde koruyarak ve aktara

rak, bir taraftan işlerin yapılma hızını arttırmakta diğer 

taraftan da iş kalitesini yükseltmektedirler. Bu olay, ör-

(81) A.g.k., s.lS. 
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güte katılan kişinin işletme zamanına olacak katkısını art-

tırıcı yönde etki yapmaktadır. 

Örgüt işlevinin işletme zamanı açısından rolü ve öne

mi ile işletme zamanına olan katkısını ortaya koymaya çalış

tığı~~z yukarıdaki açıklamalar, şematik olarak ŞEKİL-4 ve 

ŞEKİL-5'deki gibi gösterilebilir. 

ŞEKİL-4'de iki işgörenin, örgütsüz olarak, belirli 

bir (x) işinin gerektirdiği zamanı nasıl oluşturabilecekle

ri görülmektedir. Burada işgörenlerin her biri, söz konusu 

(x) işinin tüm gereklerini tek başına yapmak zorundadır. 

İşgörenlerin (x) işindeki çalışma süreleri B'er saattir. İki 

işgörenin toplam 16 saat çalıştığı (x) işinden elde edilen 

ürünler birleştirildiğinde, (B) kadar ürün oluşmaktadır. 

ŞEKİL-5'de ise, iki işgörenin, örgütlü olarak, aynı 

(x) işinin gerektirdiği zamanı nasıl oluşturabilecekleri 

gösterilmiştir. Burada işgörenler (x} işini daha kısa sürede 

yapmak amacıyla bir araya geldiklerinde, iş bölümü yapacak

lar ve (x) işini, (x1) ve (x2) olmak üzere ikiye bölecekler

dir. Böylelikle her bir işgören, (x) işinin, yeteneklerinin 

daha elverişli olduğu belli alanlarında uzmanlaşacakdır. 

Dolayısıyla da 16 saatlik işgören çalışmasından elde edilecek 

ürün miktarı artacaktır. Daha önce örgütsüz çalışma ile 16 

saatlik işgören zamanı (B) kadar ürün çıkarabilirkan örgütlü 

çalışma ile aynı işgören zamanı, c kadar ürün çıkarabilir du

ruma gelmiştir. Başka deyişle örgütlü biçimde 16 saatlik 

işgören çalışmasından elde edilen ürün miktarı, örgütsüz ola

rak aynı miktardaki işgören zamanının üretebileceği ~rün 
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miktarından (D) kadar daha fazla olmaktadır. İşte, yaratı

lan bu (D) kadar ürün miktarı, örgüt değerinden başka bir 

şey değildir. 

Sonuç olarak (x) işini daha kısa sürede yapmak ama

cıyla bir araya gelen iki işgören; örgUtsüz biçimde 16 saat

lik işgören zamanının üretebileceği ürün miktarından daha 

fazlasını tiretebilir hale gelerek, zamanın verimini ve aynı 

zamanın nitel değerini arttırmaktadır. 

Diğer taraftan işgörenler 16 saatlik işgören zamanı

nı, daha önce ayrı ayrı çalışarak 16 saatte oluştururken; 

örgütlü olarak aynı anda çalıştıklarından, 16 saatlik işgören 

zamanını, 8 saatte oluşturabilmektedirler. Dolayısıyla işin 

yapılma süresi yarıya inmektedir. Eu sonuca göre de örgütlü 

çalısmanın zamanı yoğunlaştırdığı ya da zamanı nicel olarak 

arttırdığı anlaşılmaktadır. 

bb) örgütün Biçimsel Olmayan Yapısının İşletme 

Zamanı Üzerine Etkileri 

Örgütün biçimsel yapısı oluşur oluşmaz kendiliğinden 

ortaya çıkan biçimsel olmayan örgütler, örgütün biçimsel ya

pısını çeşitli yönlerden etkilerken "zaman" yönüyle de etki

lemektedir. Biçimsel olmayan örgütler işletme zamanını olum

lu ve olumsuz yönde olmak üzere iki türde etkileyebilirler. 

Biçimsel olmayan örgütlerin işletme zamanına olan 

olumlu etkileri arasında şunları sayabiliriz: Örgüt amaç

larını desteklemek, ek iletişim araçları sağlamak, örgUtteki 

bireylerin toplumsal gereksinimlerini karşılamak. Biçimsel 
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olmayan örgütlerin işletme zamanına olan olıoosuz yöndeki 
' 

etkileri arasında da şunları sıralayabiliriz: Örgüt amaç-

larından saptırıcı çalışmalarda bulunmak, dedikodu niteli

ğinde örgüte zarar verici haberler yaymak, bazı bireyleri 

örgütten dışlamak, örgUt için zararlı standartlar geliştir-

mek (82). 
.. 
~ 

cc) Örgüt İşıeti Zamanı Kavramı ve örgüt 

İşlevi Zamanının Diğer İşlevsel Zamanlarla 

İlişkileri 

Daha önceki açıklamaların ışığında örgüt işlevi zama

nını aşağıdaki biçimde tanımlaya?iliriz. 

Örgüt işlevi zamanı, sınırlı süredeki bireysel çaba

larla elde edilemeyen belirli nicel ve nitel değerdeki çık

tıyı elde etme olanağı sağlayan aralarında yönetim ilişkisi 

bulunan bir grup insanın güç birliği yapmasıyle oluşan yapı

nın ürettiği, yoğunlaştırılmış bir zamandır. 

Tanımında da görüldüğU gibi, örgüt işlevi zamanının 

oluşumu ve işletme zamanına katkısı diğer işlev zamanların

dan farklıdır. Örgüt işlevi zamanını, örglitün yapısı oluştur

maktadır. Başka deyişle örgüt işlevi zamanı, işletme zamanı

na, yapının doğurduğu bir zaman türü olarak katılmaktadır. 

Diğer tüm işlev zamanları ise, işletme zamanına, makina-iş

gören ikilisinin çalışmasıyla ortaya çıkan eylemsel bir zaman 

(82) HICKS-GULLETT, Organizasyonlar ••• , s.92. Ayrıca bu ko
nuya ikinci bölümde ayrıntılı olarak yer verilecektir. 
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türü ola~ak katılmaktadırlar. 

Tüm işlevler, kendilerinden beklenen görevleri yeri

ne getirmek için bireysel çabaların yetersiz kaldığı durum

larda, örgüt işlevinin zamanı yoğunlaştırma yeteneğinden 

yararlanırla~. 

E. PAZARLAMA İŞLEVİNDE ZAMAN VE PAZARLAMA İŞLEVİNİN 

İŞLETME ZAMANI KATKISI 

a. İşletmede Pazarlama İşlevi 

İşletmenin temel işlevlerinden türsel işlevler olarak 

sıralanın işlevlerin başında, pazarlama gelmektedir. Çünkü 

işletmelerin, insanların gereksinim duydukiarı mal ya da 

hizmetleri üretebilmeleri için, önce gereksinim duyulan (ya 

da duyulacak) mal ya da hizmeti saptamalıdırlar. Bunu sağla

yacak işletme işlevi ise, pazarlamadır. Nitekim işletme ku

racağım söyleyen bir kişiye sorulacak ilk soru, muhtemelen 

"ne satacaksın" sorusudur. Bu sorunun yanıtını, pazarlama 

işlevlerinden birisi olan pazarlama araştırması verecektir. 

Pazarlama çabaları bu nedenle üretim işlevinden önce başla

yan çabalardır. tiretilecek malların saptanmasından sonra, 

devreye üretim işlevi girer ve belirlenen malı ürettikten 

sonra da, söz konusu malın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması 

görevi yine pazarlama işlevinindir. 

Pazarlama işlevi bu görünümüyle, işletme ile tüketi

ciler arasında bir hat ya da kanal oluşturmaktadır. Bu ka

nal, tüketicilerle bilgi alış verişi ve tüketicilere mal 
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ulaştırma kanalıdır. Dolayısıyla pazarlama, işletmenin yaşam

sal bir işlevidir. 

Pazarlama, tüketicilerin gereksinimlerini karşılamak 

ve işletme amaçlarına ulaşmak için, mal ve hizmetlerin üreti

ciden tüketicilere doğru akışını yürüten işletme eylemleri, 

biçiminde tanımlanmaktadır (83). ·-• 
İşletmenin yaşamını sürdürmesi; sürekli olarak deği

şen çevre koşullarında, tanımda belirtilen akışı sağlayacak 

işletme eylemlerini, verimli ve sonuç alınabilir biçimde ye

rine getirmesine bağlıdır (84). Söz konusu işletme eylemleri

ni, başka bir deyişle "pazarlama yönetimi işlevleri" adı al

tındaki çabaları (pazarlama karmasını), şu şekilde sıralaya

biliriz (85). 

ı. Mal planlama ve geliştirme 

2. Dağıtım kanalının seçimi ve fiziksel dağıtım 

3. Fiyatlama 

4. Satış çabaları (tutundurma) 

b. Pazarlama İşıevinde Zaman ve Pazarlama İşıevinin 

İşletme Zamanına Katkısı 

aa) Pazarlama İşlevi Zamanı Kavramı 

Bir işletmenin pazarlama işlevi zamanını, pazarlama 

işlevinde görev alan işgörenler oluşturacaklardır. Buna göre 

(83) 

(84) 

(85) 

İLHAN CEMALCILAR, Pazarlama, E.İ.T.İ.A. Ya. No. 188 
Eskişehir, 1977, s.12. 
İSMET MUCUK, Modern İsletmecilik, Der Yayınları, 
İstanbul, 1983, s.258. 
CEMALCILAR, s.208. 
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pazarlama tanımından yararlanarak paz~rlama işlevi zamanını 

şu şekilde tanımlayabiliriz. 

Bir işletmenin pazarlama işlevi zamanı, tüketicile

rin gereksinimlerini karşılayarak işletm~ amaçlarına ulaş

mak amacıyla, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye doğ-
•• 

ru akışını sağlamak için, belirli bir süre içersinde yerine 

getirilecek işletme çalışmalarının gerektirdiği işgören ve 

makina zamanı toplamıdır. 

bb) Pazarlama İşlevlerinde "Zaman" Ögesi 

İşletmede pazarlama işlevi zamanını oluşturan işlet

me eylemlerinin, birbirinden farklı yönleri bulunan, pazar

lama karmasındaki işlevler olduğu açıktır. Şimdi pazarlama

nın bu alt işlevlerinde zamanın yerini ve önemini kısaca 

belirtmeye çalışalım. 

Mal planlama ve geliştirme, bir işletmenin tüm pazar

lama eylemlerinin başlangıcı olmaktadır. Mal düşüncesinin or

taya çıkmasından sonra, bu mal için elverişli bir pazarın 

olup olmadığı araştırılır. Araştırma sonuçlarının olumlu ol

ması halinde, mal planlaması yapılıp malın geliştirilmesine 

geçilmektedir (86). Mal planlama ve geliştirmenin alt işlev

leri olarak yer alan yukarıdaki eylemlerin beklenen sonuçla

rı verecek biçimde yapılmasında, "zaman" kaynağının kulla

nılma biçimi oldukça önemlidir. Özellikle yeni mal düşünce

sinin oluşumundan malın pazara sunulmasına kadar geçecek 

(86) CE~~LCILAR, s.229. 
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sürenin, malın "yeni" özelliğini kaybedeceği kadar uzun ol-
' 

maması gerekmektedir. Diğer taraftan, yeni çıkarılacak mal-

la ilgili etkin bir pazar incelemesine yetecek kadar zaman 

ayrılmaması ya da malın geliştiri·lmesi sırasında rakiplerin 

çıkma olasılığı endişesiyle acele edilmesi (87), başka de-
.. 

yişle yeterli zaman ayrılmaması, b«şarısızlığa yol açan ne-

denlerdendir. 

Dağıtım kanalı, işletmeyi pazarlara bağlayan bir ka

nal olmaktadır. Bu kanalın uztuıluğu, malın niteliği ve pa

zarın coğrafik yapısı gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak, 

uzun ya da kısa olabilir; bu durwn malın tüketiciye ulaşma 

süresini arttıracaktır. Pazarlamada fiziksel dağıtım, malla

rın pazara fiziksel olarak akışı ile ilgilenmektedir. Fizik

sel dağıtırnın işlevlerinden olan taşıma işlevinin, malları 

gereksinim duyulan noktalara zamanında eriştirmesi, pazar

lamanın başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Depolema 

işlevi malların, tüketiciler tarafından·gereksinim duyulun

caya kadar bekletilmesi yoluyla toplumda zaman faydası sağ

larken; işletmenin geliri de, söz konusu faydayı sağlaya

bildiği ölçüde artış gösterecektir (88). 

Fiyatlama pazarlamanın üçüncü işlevi olup, mamülün 

tüketiciler tarafından benimsenmesinde önemli bir rolü bu

lunmaktadır. İşletmeler ürettikleri malın satış fiyatını, 

maliyete dayalı olarak belirleme olanakları varsa, bu mala 

(87) A.g.k., s.238. 
(88) A.g.k., s.266. 
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masrafları geçecek düzeyd~ bir fiyat koyacaklardır. Bu fi

yat, işletmenin söz konusu malı üretmek için yapmak zorunda 

olduğu bazı giderleri kapsayacak ve yeterli ölçüde net kar 

bırakacak büyüklükte olmalıdır. Sözü edilen giderlere bakıl

dığında, hepsinin zaman esasına göre meydana gelen kira, iş-
·~ 

gören ücretleri, elektrik, ısıtma, reklam, faiz, amortisman 

gibi giderler olduğu görülmektedir (89). Örneğin kira, bel

li bir süre kullanılan bir bina ya da araç için ödenir; fa

iz, belli bir süre kullanılan paranın karşılığı olarak öde

nir. Bu açıklamalara göre, üretilen malın maliyetinin düşük 

olması, giderlerin hesaplanmasında temel alınan, zamanın 

verimli kullanılmasına bağlıdır. 

Pazarlama işlevlerinden dördüncüsü olan satış çabala

~' üretilen malın satışını sa~layıcı nitelikteki eylemler 

grubudur •. Pazarlamada, geçerli satış çabalarından olan kişi

sel satışta; pazarlama bölümünde görevli satışçılar, var 

olan ya da umulan alıcılar arasında, doğrudan ve sözlü pazar

lama çabaları gösterirler. Dolayısıyla pazarlama bölümüne bağ

lı işgörenler işletme dışında, fakat işletme amaçlarına hiz

met edecek biçimde çalışarak, pazarlama işlevi zamanına deği

şik bir biçimde katkı yaparlar. Satış çabaları içersinde çok 

önemli yeri olan diğer satış çabası reklamdır. Reklam genel

likle, pazarlama bölümüne bağlı görevlilerce değil, işletme 

dışındaki kuruluşlara ücreti ödenerek yapılan bir satış ça

bası olmaktadır. Başlıca reklam araçları arasında olan, rad-

(89) CEMALCILAR-BAYAR-AŞKUN-ÖZ-ALP, s.l71. 
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yo, televizyon, gazete ve dergilerden, reklam ücreti öde

nerek yararlanılabilir (90). Söz konusu araçlardan yarar-

laruna bedeli ise, "zaman" ölçüsüne göre hesaplanmaktadır. 

Bu şekilde ücreti verilerek dışarıdan geçici zaman katkısı 

sağlanmış olur. 
·-•• 

Pazarlama bölümünün etkin çalışahilmesi için sürekli 

olarak pazara ilişkin bilgiler elde etmeye, pazarlama araş

tırması yapmaya gereksinimi vardır. Bazı büyük işletmelerde 

bu türdeki araştırınayı yürütecek nitelikte bir araştırma 

bölümü bulunabilir (91). Ancak her işletmede böyle bir bi

rimin kurulma olanağının bulunmaması; işletmeyi, pazarlama 

araştırması da içinde olmak üzere çeşitli araştırmalarını, 

işletme dışındaki araştırma kuruluşlarına yaptırmaya yönel

tir (92). Böylece işletme, reklamda olduğu gibi, para kar

şılığında işletme dışindan zaman sağlamış olur. Bu katkı 

zaman yönüyle incelendiğinde, bir araştırma kuruluşundaki 

işgörenlerin ücret karşılığında işletmeye, belirli bir 

zamanı geçici olarak verdikleri görülür. 

cc) Pazarlama İşlevi Zamanının Oluşumu ve 

Pazarlama Eylemlerinin İşletme Zamanına 

Katkısı 

Yukarıdaki açıklarnalardan sonra işletmedeki pazar

lama işlevi zamanının; işletme içi ve işletme dışında ça-

(90) CEMALCILAR, s.353. 
(91) DAN STEINHOFF, The World of Business, Mc Graw-Hill Ine., 

New York, 1979, s.l97. 
(92) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: CEMALCILAR, s.432~ 
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lışan (kişisel satışta olduğu gibi) fakat işletme işgören

lerince olu§turulan zaman ile işletme dışındaki pazarlama 

ile ilgili araştırma kurumlarından geçici olarak sağlanan 

zamandan oluştuğu görülmekte~ir. 

İşletmedeki pazarlama ~amanının oluşum modelini o 

ŞEKİL-6'deki gibi gösterebiliriz. Şekilde görüldüğü gibi, 

pazarlama işlevi zamanı, pazarlama karması olarak adlandırı

lan, pazarlama işlevlerinin her biri için gerekli zaman top

lamlarından oluşmaktadır. Pazarlama işlevierindeki zaman 

üzerinde yönetim ve organizasyonun egemenliği bulunmaktadır. 

Her bir pazarlama işlevindeki eylem ya da eylem grupları için 

gerekli zaman ise, işgören ve makina ikilisi tarafından oluŞ

turulmaktadır. Yine şekilde, satış çabaları işlevine kesik

li çizgilerle bağlanarak gösterildiği gibi, bazı işlevlerde 

gerekli zamanı oluşturmak için işletme dışından geçici ola

rak zaman sağlanması yoluna gidilebilir. Geçici olarak sağ

lanan işletme zamanını, işletme dışındaki kaynaklar oluş

turmaktadır. 

Pazarlama işlevi, işletme zamanına dolaysız ve dolay

lı yönde olmak üzere iki türde katkı sağlamaktadır. 

Dolaysız katkısı, işletmenin gereksinim duyduğu pa

zarlama işlevlerinin yerine getirilmesiyle olmaktadır. 

Dolaylı yöndeki katkısı ise, pazarlama işlevlerinin 

yerine getirilmesinin sonuçlarından, diğer işlevlerin yarar 

sağlaması yoluyla olmaktadır. Örneğin, pazarlama bölümünün 

düzenlediği başarılı bir reklam kampanyasının işletmenin 
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... 
karını arttırması; işletmenin yeni üretim üniteleri kur-

masına, finans bölümünün borçları zamanında ödeyebilmesi

ne, işletmenin yeni işgörenler almasına neden olabilir. 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında pazarlama işlevi 

zamanının diğer işlev zamanlarıyla olan etkileşimi ana hat

larıyla şu şekilde belirtilebilir. 

ŞEKİL-6'da görüldüğü gibi, pazarlama işlevi zamanı, 

yönetim ve örgüt işlevi zamanının egemenliğindedir. öte yan

dan pazarlama işlevi zamanının oluşumunda, diğer işletme iş

levlerinin de doğrudan belirleyici bir rolü bulunmaktadır. 

Çünkü pazarlama bölümü diğer bölümlerin çıktılarına göre ça

lışır. Dolayısıyla pazarlama bölümünün, yükümlendiği (taahüt 

ettiği) bir ısmarlamayı zamanında verebilmesi için, tüm 

gereksinimlerinin diğer bölümlerce karşılanması gerekir. 

Başka deyişle pazarlama işlevi zamanının oluşması, diğer 

işlevlerde yeterince oluşacak zamana bağlıdır. 

Bütün işletme işlevlerinde oluşturulan zamanın en 

son amacı, işletme ürünlerinin tüketicilere ulaştırılmasıdır. 

Kar... ı t ı ul ı amacı güden bir iş e menin bu sonuç a amacına aşabi e-

ceği açıktır. Dolayısıyla pazarlama işlevi zamanı, diğer 

işievlerin hedeflediği ve bu hedefe göre zaman oluşturduğu 

bir zaman türüdür. İşletme zamanının yönetim zamanı içer

sindeki planlama zamanı ile oluşmaya başladığını varsayar-. 

sak; başlayan bu süreç, pazarlamadaki satış zamanının bir 

birim malı satması ile tamamlanmış olur. Bundan sonra işlet

me zamanının bu şekliyle oluşturulmaya devam edilmesi kara-

rı, pazarlamadaki satış zamanının sonucuna göre alınır. 
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Eğer sat~şta başar~s~z olunmuşsa, bunun nedenleri öğreni

lerek, işletmenin üretim ve pazarlama sistemi ile finans, 

personel ve halkla ilişkiler politikalar~nda gerekli deği

şiklikler yap~l~r. Böylece işlevlerdeki zaman~n oluşum bi

çimi pazarlamaya göre ayarlanm~ş olur. 

& ÜRETİM İŞLEVİNDE ZAMAN VE ÜRETİM İŞLEVİNİN 

İŞLETME ZAAUNINA KATKISI 

.a. İşletmede Üretim İşlevi 

İşletmedeki pazarlama işlevi hangi türde ve hangi 

biçimdeki bir mal~ üretilmesi gerektiğini saptad~ktan son-

. ra, s~ra bu mal~n üretilmesine gelir. Bir endüstri işlet

mesinde üretim faaliyetlerinin grupland~ğ~ yer olan üretim 

bölümü, genellikle işletmedeki en büyük bölüm niteliğini 

taş~maktad~r (93). 

Üretim, materyalıerin insan gereksinimlerini karşı

layacak biçime dönüştürülmesi süreci olarak tanımlanabilmek

tedir. Tan~mdaki materyal sözcüğü, belli bir işletmenin, 

üretimde kulland~ğ~ hammadde ve yar~ mamülleri belirtmekte-

dir (94). 

İşletmedeki üretim yönetimi ise, insanlar~n gerek

sinim duyduklar~ mal ve hizmetlerin uygun kalitede, uygun 

miktarda, uygun maliyette ve uygun zamanda üretilmesini 

(93) KEITH-GUBELLINI, s.266. 
(94) STEINHOFF, s.l09. 
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. 
'Sağlayacak biçimde, tüm üretim etmenlerinin planlanması, 

örgütlenmesi, yöneltilmesi,uyumlaştırılması ve denetimi 

işlevleri toplamı olarak tanımlanabilmektedir (95). 

Üretim yönetiminin yukarıdaki tanımına göre üreti

lec~~ mal ve hizmetlerde dört tane etmenin uygun bir değer

de bulunması gerekmektedir. Bu etmenler kalite, miktar, ma

liyet ve zamandır. Buna göre üretim yönetiminin işletmede

ki çabası ya da uğraşısı, hangi malların, hangi özellikler-

le, ne miktarda, nasıl, nerede, ne zaman ve kimler tarafın-

dan üretileceği sorularına en düşük maliyetle (ya da en 

yüksek karla) çözüm sağlayacak yanıtı bulmaktadır (96). 

Üretim yönetiminin, üretilecek mal ve hizmetlerin 

en yükse~ karı sağlayacak biçimde üretilmesi için yaptığı 

uğraşıları ya da işlevleri, başlıca iki grupta toplanabi

lir. B~ar (97) ı 

(95) 
(96) 

(97) 

ıl. tiretim sisteminin planlanması 
21. üretim sisteminin denetimidir. 

ŞAHİN, s.331. 
BÜ~ENT KOBU, tiretim Yönetimi, İ.Ü. Ya.No. 3029. İ.F. 
Ya.ıNo. 135, B.4. Istanbul, l982, s.ıo. 
MEHMET ŞAHİN, tiretim Yönetiminde Simulas on Analizi 
ve lu laması, E.I.T.I.A., Ya. No. 4, Es işehir, 

9 8, s.9. A.B.D. Yapılan bir araştırmaya göre, Işlet
me]erin% 90'ının üretim bölümüne verdiği ana işlev
le~ ön planlama, planlama ve kontrol olmak üzere üç 
grdpta toplanmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi 
içfn bkz.: KOBU, s.l2. 

ı 



b. üretim İşlevinde Zaman ve Üretim İşlevinin 

İşletme Zamanına Katkısı 

aa) üretim İşlevi Zamanı Kavramı 
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İşletmedeki üretim işlevi zamanı, yukarıda yapılan 

üretim işlevi konusundaki açıklamalardan yararlanılarak şu 

şekilde tanımlanabilir. 

Üretim işlevi zamanı, insanların gereksinimlerini 

karşılamak amacıyla üretilecek mal ve hizmetlerin kalite, 

miktar, maliyet ve zamanda uygunluk sağlayacak biçimde üre

tilmesi için, belirli bir süre içersinde yerine getirilecek 

eylemlerin gerektirdiği işgören ve makina zamanı toplamıdır. 

bb) Üretim İşlevindeki Zaman Ögesi 

Üretim yönetiminde yerine getirilen çalışmaların za

man ile olan ilişkileri, yukarıda belirtilen üretim yöneti

minin işlevleri bakımından şöyle incelenebilir. 

ı. Üretim Sisteminin Planlanması İşıevindeki Zaman 

Ögesi (98). 

Üretimde ilk adım, tüketicinin istek ve gereksinim

leri gözönünde alınarak üretimine karar verilen mala olan 

talebin ne kadar süreceği ve bu sürede rakiplerin nasıl bir 

politika izleyeceği saptanarak, belirli bir üretim hacminin 

planlanmasıdır. Burada talebin devam etme süresini belir

lemek oldukça önemlidir. Çünkü üretim sistemi, bu sürede 

(98) KOBU, s.l2. 
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gerçekleşecek üretim oylumuna (hacmine) göre kurulacaktır. 

Yine her planlama çalışmasında olduğu gibi, çalışmanın 

amacına ulaşması için, planlamaya en uygun zamanın ayrıl-

ması zorunludur. 

Ana hatlarıyla saptanan üretim oylumunun gerçekleş

mesini sağlamak için eldeki olanakların yeterliliğine ba

kılır. Buna göre, yeni makina alınmasına karar verilebi

lir (99). Bu kararda, üretim hacminin gerektirdiği toplam 

makina zamanını ve iş gören zamanını saptamak oldukça önem

lidir. Diğer taraftan eldeki olanakların durumuna göre, 

üretilecek mamülün bazı parçalarının yan sanayi kuruluşla

rına yaptırılmasına karar verilebilir (100). Böylece işlet

me zamanına katılacak, dışarıdan para ile satın alınan ~ 

üretim zamanı (işgören-makina zamanı) sağlanmış olur. 

Saptanan üretim hacminin hangi makina ve techizat

larla gerçekleştirileceği ortaya konulduktan sonra, bunla

rın iş akışı ilkelerine uygun olarak yerleştirileceği dü

zen saptanır (101). İş yeri düzenlemesinde temel ilke, ma

liyetleri en aza indirmek başka deyişle en az sürede üre

timi gerçekleştirmektir (102). 

(99) 

(100) 

Bu kararda yapılması gereken analizler için bkz.: 
İ~Iİ KAR4YALÇIN, ·Fabrika Organizasyonu, Çağlayan 
Ya., B.2, Istanbul, l984, s.50. . 
Bu kararda " parça analizi" yapılmaktadır. Ayrıntılı 
bilgi için bkz.: A.g.k., s.50. 

(101) Bu konuda "işlem analizinden" yararlanılmaktadır. 
Bkz.: A.g.k., s.50. 

(102) HÜSEYİN ÖZGEN, Uratim Yönetimi, Bizim Büro Ya., Adana, 
1987, s.9. 
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Üretimin aksamadan yürümesi, gerekli hammadde ve 

yarı mamülün istenilen zamanda ve miktarda sağlanmasına bağ

lıdır. Bu nedenle üretim için gerekli malzemelerin miktarı 

ve ne zaman satın alınacağı saptanıp, bir liste halinde 

satın alma bölümüne bildirilmelidir. 

Üretimde verimli bir çalışma sisteminin kurulabil-

mesi için belirli bir işin önceden, ne kadar zamanda ya

pılabileceğinin saptanması gerekmektedir. Eldeki fiziksel 

ve işgücü olanaklarından en fazla yarar sağlanması ancak 

bu şekilde olabilir. Buna göre üretim yönetiminin görevle

rin~en birisi de,~ayrıntılı bir üretim programı yapabil-

rnek için, üretim sürecindeki işlere metod etüdü ve zaman 

etüdünü uygulamaktır (103). 

'~ir işin normal koşullarda, normal tempo ile ala

cağı zamanın analizine ve hesaplanmasına, zaman etüdü ve

ya iş ölçümü adı verilmektedir" (104). Zaman etüdünden 

sağlanan bilgiler, bir işgörenin belirli bir işi yapmasına 

ilişkin zaman-standartlarının geliştirilmesinde kullanıl-

maktadır. Zaman etüdü; bir işin daha ucuz, daha az emekle, 

daha az giderle, daha ussal olması için yapılan metod etü

dü (ya da hareket etüdü) ile birleştirilerek, işin en kı

sa sürede yapılması için çeşitli yöntemlerden en etkilisi 

saptanmış olur (105). Sözü edilen bu çalışmalarda amaç, 

(103) A.g.k., s.70. 
(104) KARAYALÇIN, s.l76. 
(105) A.g.k., s.l5l. 
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işgörenin işletmeye olacak zaman katkısını en yüksek dü- ' 

zeye çıkarm8ktır. 

Zaman ve metod etüdleriyle saptanan standart makina 

ve işçilik süreleri ile eldeki iş yükü durumu gözönüne alı~ ·· 

narak yapılacak üretim programında, hangi işlevin, hangi ma- ~ 

kinalarda, kim tarafından ve ne zaman yapılacağı kesin ola

rak belirlenir. Üretim programlarının hazırlanmasında, 

GANT, CPM ve PERT gibi zamanlama tekniklerinden yararlanıl

maktadır (106). 

2. Üretim Sisteminin Denetimi İşıevindeki Eylemlerde 

Zaman 

Üretim sisteminin denetimi işlevinin amacı; hazırla

nan programların uygulanmasını sağlayacak çalışmaları yü

rütmek, uygulama sırasında doğacak sorunları ilgili ünite

lere iletmek ve programla gerçekleşen durum arasındaki fark

ları zamanında saptamak olarak özetlenebilir (107). 

Denetimin ilk işlevi olan dağıtımda, program doğrul-

tusunda hazırlanan iş emirlerinin en kısa sürede işçiye 

ulaştırılması gerekir. Bu ulaşırnın geciktirilmesi, üretimde 

aksaklıklara yol açar. 

Üretim yönetiminin görevlerinden birisi de, üretimin 

istenilen kalitede yapılıp yapılmadığını saptamaktır (108). 

(106) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: MUCUK, s.2)6. 
(107) KOBU, s.l5. 
(108) ÖZGEN, s.9. 
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İyi bir kalite denetiminin temel ilkele~inden birisi, hata

ların olabildiğince erken saptanmasıdır. DUzeltmeler zama

nında yapılırsa, gereksiz yere yapılacak olan bazı giderler

den kaçınılmış olur (109). 

·-
cc) Üretim İşlevinin İşletme Z~amanına Katkısı 

Üretim bölümünün işletmedeki en büyük bölüm olması, 

üretim işlevinin işletmedeki diğer işlevlere göre daha faz

la işgören ve makina zamanı gerektirdiğini göstermektedir. 

Başka bir deyişle üretim zamanının işletme zamanı içersinde

ki önemi oldukça fazladır. 

üretim işlevi, diğer işlevler gibi, işletme zamanına 

dolaysız ve dolaylı yönde zaman katkısı sağlamaktadır. 

üretim işlevinin işletme zamanına dolaysız katkısı, 

işletmenin gereksinim duyduğu üretim eylemleriyle olmaktadır. 

Dolaylı yöndeki katkısı ise, üretim işlevlerinin so

nuçlarından, diğer işlevierin yararlanması yoluyla olmak

tadır. 

Burada hemen belirtilmesi gereken nokta, üretim iş

levinin sonuçlarından diğer işlevlerin, olumlu yönde yarar

lanabileceği gibi, olumsuz yönde de etkilenebileceğidir. 

bu durumda da üretim çabaları diğer işlevlere zaman kaybet

tiren bir görünüme bürünecektir. 

(109) C~~LCILAR-BAYAR-AŞKUN-ÖZ-ALP, s.209. 



Bu açıklamalardan sonra, üretim işlevi zamanının 

diğer işlev zamanlarıyla olan etkileşimi konusuna da ana 

hatlarıyla değinilmesi yerinde olacaktır. 
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Pazarlama bölümü, satışları arttırıcı çabalar ve 

paza;lama araştırmaları gibi çalışmaları ile üretimin mik

tarını ve niteliğini belirleme yetkisindedir. Dolayısıyla 

üretim işlevinde oluşması gereken zamanın büyüklüğünü pa

zarlama işlevi zamanı belirlemektedir. 

Diğer taraftan üretim işlevi zamanı, pazarlama za

manının kararı doğrultusunda oluşmakla birlikte, bu oluşu

mun sağlanması diğer türsel ve destekleyici nitelikteki iş

lev zamanlarına bağlıdır. Çünkü üretim bölümü diğer işlev

lerin çıktılarına göre çalışabilecek bir bölümdür. Söz ge

lişi üretimde kullanılan hammaddenin ya da gerekli bir ma

kinanın zamanında alınabilmesi, finans bölümünün zamanında 

sağlayacağı fonlara bağlıdır. 

Bir endüstri işletmesinde işgörenlerin büyük bir bö

lümü üretim işlevinde çalıştığından, işgören işlevinin üre

tim zamanı üzerindeki belirleyici etkisi diğer işl~vlere 

oranla daha fazladır. Örneğin işgören bölümünün üretimde 

çalışacak işgörenleri istenen nitelikleriyle zamanında sağ

laması, işgörenlerin moralini yükseltici çalışmaları, üre

tim zamanını arttırıcı nitelikte etki yapacaktır. 

Yine üretim işlevinde rol alan işgören, makina ve 

diğer araç-gereçlerin fazla oluşu, sürekli hammadde ve ya

rı mamüle gereksinim duyulması, üretim zamanı için gereken 
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harcamaları arttırmaktadır. Dolayısıyla finans işlevi ile 

muhasebe işlevinin de, üretim işlevine diğer işlevlere oran-

la daha fazla zaman vermesini gerektirmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalardan sonra bir endüstri işlet-
·-
~ mesinde, pazarlama ve halkla ilişkiler dışındaki bütün iş-

levlerin en fazla zamanını üretim işlevine ayırdığı söylene-

bilir. 

G. FİNANS İŞLEVİNDE ZAMAN VE FİNANS İŞLEVİNİN İŞLETME 

ZAMANINA KATKISI 

a. İşletmede Finans İşlevi 

İşletmenin temel işlevleri arasında türsel işlevler 

olarak gruplanan işlevlerden üçüncüsü, finans işlevi olmak~ 

tadır. 

İşletmede alınan finansal kararların, işletmenin tüm 

işlevlerini etkileyecek niteliğe sahip olması, finans işle

vinin işletmedeki önemini arttırmaktadır. Bu yüzden işletme

deki finans işlevinden sorumlu finans yöneticisinin, üst 

düzey yönetiminde kilit bir rolü bulunmaktadır (110). 

Finans işlevi için oluşturulan birimler ve finans 

bölümünde çalışan kişilerin sayısı, işletmenin büyüklüğü 

(110) CHARLES O.KRONCKE-ERWİN E.NEMMERS-ALAN E.GRUNEVfALD, 
Managerial Finance: Essentials, West Pub. Co., B.2, 
St. Paul, l978, s.3. 
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ile doğru orantılı olarak farklılık göstermektedir (lll). 

Finans işlevi, işletmenin gereksinim duyduğu fonla

rı en uygun koşullarda ele geçirmek ve ele geçirilen fonla

rın en etkin kullanımını sağlamak biçiminde tanımlanmakta-

dır (112). 

Finansal yönetimin amacı, ortakların varlıklarını 

en yüksek düzeye çıkaracak kararlar almak biçiminde belir-

tilebilir (113). 

Finansal yönetirnde bu amaca erişmek için aşağıdaki 

çalışmalar yapılmaktadır (114). 

1. Finansal analiz ve planlama 

2. Fonların sağlanması 

3. Fonların yatırımı 

4. Finansal denetim 

b. Finans İşievinde Zaman ve Finans İşievinin 

İşletme Zamanına Katkısı 

aa) Finans İşlevi Zamanı Kavramı 

Finans işlevi tanınundan yararlanarak işletmedeki fi-

nans işlevi zamanı aşağıdaki biçimde tanımlanabilir. 

(lll) 

(112) 
(113) 
(114) 

LAWRENCE O.SCHALL- CHARLES W.HALEY, Introduction to 
Financial Management, Mc Graw-Hill, Ine., B.3, New 
York, 1983, s.ıo. 

CEMALCILAR-BAYAR-AŞKUN-ÖZ-ALP, s.220. 
KRONCKE-NEMMERS-GRUNENALD, s.5. 
SEMİH BÜKER, Finansal Yönetim, And.Ün.Eğt.Sağ.Bil.Arş. 
Çal. Vak. Ya.No.23, Eskişehir, 1985, s.l8. 
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Finans İşlevi Zamanı, işletmenin gereksinim duyduğu 

fonları en uygun koşullarda ele geçirmek ve ele geçirilen 

fonların en etkin şekilde kullanımını sağlamak için, belir

li sür~de yerine getirilecek eylemlerin gerektirdiği işgö-

ren ve makina zamanı toplamıdır. 
'() 

bb) Finansal Eylemlerde Zaman Ögesi 

Finansal yönetimin görevlerinden birisi, finansman 

planlarının hazırlanmasıdır. Finansman planları, işletmenin 

gelecek dönemler için gereksinim duyduğu fonların tutarını 

ve ne kadar süre ile kullanılacağını gösterir (115). Dola

yısıyla ~' finansal planlamada önemli bir etkendir. 

Finansal yönetirnde fon gereksiniminin tutar ve sü

resi belirlendikten sonra, söz konusu fonların hangi kay

naklardan sağlanacağı, diğer bir deyişle en uygun sermaye 

yapısının belirlenmesi kararı oldukça önemli bir karardır. 

Bu kararı etkileyen etmenlerden birisi de "zamanlamadır". 

Zamanlama, işletmenin fonları, ihtiyaç duyduğu anda ve el

verişli koşullarla sağlamasını belirtmektedir (116). 

Fon gereksiniminin işletme sahibi ve ortaklarından 

karşılanan kısmı olan öz sermayenin, belli sürede sağladığı 
.... 

net kar, işletme sahip ve ortakları ile işletmenin pay se-

netlerine yatırım yapmak isteyen artırım (tasarruf) sahip

lerinin önem verdiği bir konudur (117). 

(115) AKGÜÇ, s.485. 
(116) A.g.k., s.512. 
(117) A.g.k., s.66. 
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Sermayenin yabancı kaynaklardan sağlanması durumunda, 

bu kaynaklar öz kaynaklarda olduğu gibi sınırsız bir süre 

ile değil, süreli olarak kullanılabilir. Borcun ne zaman 

geri verileceği ya önceden kararlaştırılır, ya da borcu ve

renler parasını. istediği zaman geri isteme hakkına sahip

tir. Borcun süresinin belirlenınediği hallerde, borç veren

lerin işletmeyi hiç beklemediği bir anda zor duruma sokma 

tehlikesi vardır (118). 

Finans Yöneticisi, işletmenin en uygun sermaye yapı

sını belirlemenin yanı sıra, finansman kaynaklarının vade 

dağılımını da en uygun biçimde düzenlemelidir. İşletmenin 

finansman kaynakları sürelerine göre, (i) Kısa Süreli, 

(ii) Orta Süreli ve (iii) Uzun Süreli olarak üç kısımda 

değerlendirilmektedir (119). 

İşletmenin yabancı kaynaklardan sağlayacağı finans

mana belli bir miktar faiz ödemesi söz konusudur. Faiz mik-

tarı, sağlanan yabancı kaynağın süresine göre artacağı için; 

faiz, borç alınan paranın zaman fiyatı olmaktadır. İşletme, 

borç olarak sağladığı paradan belli bir süre yararlanma

nın karşılığını ödemektedir (120). 

Finansal yönetirnde uygun yatırım fırsatlarının de

ğerlendirilmesi çok önemlidir. örneğin işletmenin üretme

yi düşündüğü yeni bir mamül için gerekli olan makina ve 

(118) CE~~LCILAR-BAYAR-AŞKUN-ÖZ-ALP, s.229. 
(119) AKGÜÇ, s.535. 
(120) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: SCHALL-HALEY, 

s.67. 
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araçları zamanında satın alarak pazara erken sürebilmesi, 

işletmenin başarı şansını arttıracak bir etkendir. Bunun 

için finansal yöneticinin, her yatırım kararında olduğu 

gibi, en uygun sürede karar alıp yine bu karara göre yatı

rırnın gerektirdiği fonları kısa sürede sağlamak zorunda~ 

dır (121). 

Finansal yönetimin görevlerinden olan diğer bir ko

nuda işletmenin başka bir işletmeyi satın alma veya başka 

bir işletme ile birleşme (füzyon) kararlarını değerlendir

mektir (122). Füzyon, işletmeler açısından bir büyüme ara

cıdır ve sinerjistik etki yaratan bir olaydır (123). Dola

yısıyla işletme füzyona karar vermekle, bir bakıma işletme 

zamanını nicelik ve nitelik bakımından arttırmaya karar ver

miş olmaktadır. Füzyonun işletme zamanının değerini nicel 

ve nitel olarak arttırmasını formüle ederek aşağıdaki bi

çimde gösterebiliriz. 

(121) 

A.g.k., s.809. 



FUzyon Yolu ile İşletme Zamanı Değerinin Nicel 

Olarak Arttırılması: 

(X)~1 = X işletmesi 

zamanı (Bir yıllık) 

(X)A2 = Y işletmesi 

zamanı (Bir yıllık) 

(Z)A3 = Füzyon, sonucunda 

doğan yeni Z işletmesi 

zamanı (Bir yıllık) 

ı 

Füzyon Yolu ile İşletme Zamanı Değerinin Nitel 

Alarak Arttırılması: 

(X)V1 = (X) işletmesinin (Bir 

yıllık) zaman verimi 

(Y)V2 - (Y) işletmesinin (Bir 

yıllık) zaman verimi 

(Z)V
3 

= Füzyon sonucunda doğan 

yeni (Z) işletmesininj1 
(Bir yıllık) zaman 

verimi 

2 
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Yukarıdaki (1) nolu formülde görüldüğü gibi, füzyon 

sonucunda doğan yeni(Z) işletmesinin zamanı, nicel olarak, 

kendisini oluşturan (X) ve (Y) işletmelerinin zaman topla-
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, mına eşittir. Ancak (2) nolu formülde görüldüğü gibi füz

yon sonucunda oluşan (Z) işletmesinin 1 yillık zaman değeri, 

kendisini oluşturan (X) ve (Y) işletmelerinin bir yıllık 

zaman değerleri toplamından daha fazla bir değere sahiptir. 

cc) Finansal Eylemlerin İşletme Zamanına 

Katkısı 

Finansal eylemlerin işletme zamanına olan katkısı 

doğrudan ve delaylı olmak üzere iki şekil~e olabilmektedir. 

Finans işlevinin işletme zamanına yaptığı dolaysız 

katkı, finans işlevinde görevli işgörenlerin finansal faa

liyetleri yerine getirmeleri sırasında yaptıkları zaman kat

kısıdır. 

Delaylı yöndeki katkı ise, finansal çalışmaların 

sonuçlarından diğer işletme işlevlerinin yararlanması yo

luyla olmaktadır. Örneğin alınacak füzyon kararı ile, iş

letme zamanının değeri nicel ve nitel olarak artacaktır. 

Bu arada finansal eylemlerin sonuçları; her zaman 

işletme zamanına delaylı katkı sağlayacak yönde olmayabi

lir. Bazı finansal eylemlerin sonuçları işletme zamanı ka

yıplarına yol açacak nitelikte olabilir. Örneğin, yeni ku

rulacak üretim sistemi için gerekli fonların zamanında bu

lunamaması üretim bölümüne zaman kaybettirebilecektir. 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında, finans işlevi za

manının diğer işlev zamanlarıyla olan etkileşimi şu şekil

de belirtilebilir. 
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. 
Finans işlevi, işletmedeki bütün işlevlerin gerek-

sinimleri olan fonları sağlamakla yükümlüdür. Dolayısıyla 

bir işletmedeki finans örgütünün büyüklüğünü ve buna bağlı 

olarak oluşacak finans işlevi zamanın~, diğer işletme iş

levlerinin gereksinimleri belirlemekte~ir. Öte yandan fi-
~ 

nans örgütü de, diğer işlevlerin yerine getirilebilmesi için 

gereksinimleri olan fonları karşılama konumunda olması ne

deniyle, işlevlerde oluşacak zamanı büyük ölçüde belirleme 

yetkisindedir. 

İşletmedeki işgören bölümü de, finans bölümünde ça

lışacak işgörenleri sağlamak ve verimli çalışmaları için 

gereken önlemleri almak yoluyla finans işlevi zamanını, 

"iş zamanının kaynağı" yönünden belirleme yetkisindedir. 

H. İŞGÖREN İŞLEVİNDE ZAF~ VE İŞGÖREN İŞLEVİNİN 

İŞLETME ZAMANINA KATKISI 

a. İşletmede İşgören İşlevi 

İşgören işlevi, işletmenin temel işlevlerinden bi

risidir ve büyük-küçük tüm işletmeler bu işlevin kendileri

ne özgü gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu ne

denle orta ve büyük işletmelerin çoğunluğu, örgüt yapıla-

rında, işgören işlevlerini yürütecek ayrı bir bölüm kurma 

gereğini duymuşlardır. Küçük işletmelerde söz konusu işlevin 

ayrı bir bölümü gerektirecek boyutlarda olmaması nedeniyle, 

bu işlevin gerekleriyle işletmenin en üst yönetim basama-
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ğındaki kişi uğraşmaktadır (124). 

İşletme işlevlerinden pazarlama, üretim, finans, 

araştırma-geliştirme, halkla ilişkiler ve yönetim işlevle- · 

rinin her birisi~in adı, bir etkinliği ve eylemi çağrıştı

rırken; örgüt, muhasebe ve işgören işlevlerinin adları, di

ğerleri gibi etkinliği veya eylemi belirten bir mesaj ver

memektedir. Örgüt ve muhasebe sözcükleri, bir yapıyı çağ

rıştırırken; işgören sözcüğü ise işletmede "iş yapan bir 

insanı" çağrıştırrnaktadır. 

Örgüt işlevi, adından anlaşıldığı gibi gerçekten 

dural (statik) bir yapıyı göstermekle birlikte; işgören 

işlevi, adının belirttiği gibi sadece işletmedeki işgörenin 

çaba ya da eylemlerini değil; işgörenin işe alınmasından 

işten ayrılmasına kadar geçen sürede, işgörenlerle ilgili 

çeşitli kararların alınıp politikaların saptanması ve uygu

lanması biçiminde belirtilebilecek türlü eylem gruplarının 

tümünü kapsayan bir işlev olmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında, "bir işletmede 

mal ve hizmet üretiminde görev almış kişilerin kendi çaba

larını başkalarının çabalarıyla birleştirerek ve etkili 

bir biçimde çalışarak en yüksek sonuca ulaşmalarını sağla

mak için alınması gerekli tüm kararların, politikaların, 

önlemlerin ve yöntemlerin hepsi işgören işlevi olarak ta

nımlanmaktadır" (125). 

(124) AŞKUN, İşgören, s.4. 
(125) A.g.k., s.l. 
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. 
Görüldüğü gibi işgören~işlevinin amacı, işgörenlerin 

en yüksek sonuca ulaşmalarını sağlamaktır. Burada en yilk-

sek sonucun ne olduğu sorusu ortaya atılabilir. En yüksek 

sonuç; hem işletmenin varmayı hedeflediği noktayı-işletmenin, 

rekabet alanındaki diğer işletmeleri geride bırakması, in-
·e 

sanların arzuladığı kalitede mal veya hizmet üretmesi, üret-

tiği mal ve hizmetlere olan talebin en üst düzeyde olması, 

kar düzeyinin kanış verici (tatmin edici) olması, v.b. 

-hem de işgörenlerin kişisel olarak hedefledikleri noktayı

işgörenlerin ekonomik, sosyal ve psikolojik yönden tatmin 

olmasını- belirtmektedir (126). 

Tanımın incelenmesiyle akla gelebilecek diğer bir 

soru da, anılan en yüksek sonuca nasıl ulaşılabileceği so

rusudur. Hem işletme ve hem de işgörenler açısından kanış 

verici (tatmin edici) olarak söz konusu düzeye ulaşılması 

için, bazı kararların, politikaların ve önlemlerin alınması 

ve belli yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Bu karar, 

politika, önlem ve yöntemlerle ilgili olarak işgören bölümü

nün yerine getirdiği belli başlı görevler şunlardır (127). 

İşletmenin sürekli işgücü planlarının yapılması, 

işe yerleştirme, işe alıştırma ve bunlarla ilgili eylemler; 

işgörenlerin değerlemesi; işgörenlerin eğitimi ve gelişti

rilmesine yönelik eylemler; işletmede ücret yapısının kuru-

(126) 

(127) 

NİHAT KARAKOÇ, Özel Kesim İşletmelerindeki Üst Basamak 
Yöneticilerinin Zamanı Kullanma Biçimleri, Yayınlanma
miş Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 1985, s.)6. 
AŞKUN, İşgören, s.l). 
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lup çalıştırılınasına yönelik eylemler; işletmenin sendika 

ile olan ilişkilerinin yürütülmesi; işgörenlerin sağlık ve 

izin işleri ile emeklilik ve işten ayrılmalarına yönelik 

eylemlerdir. 

b. İşgören İşievinde Zaman ve İşgören İşlevinin 

İşletme Zamanına Katkısı 

aa) İşgören İşlevi Zamanı Kavramı 

İşgören işlevi tanımından yola çıkarak, işgören iş

levi zamanını aşağıdaki biçimde tanımlayabiliriz. 

İşgören İşlevi Zaman~, işletmenin mal ve hizmet üre

timinde görev almış kişilerin işbirliği halinde ve etkili 

bir biçimde çalışarak en yüksek sonuca ulaşmalarını sağlamak 

için belirli sürede gösterilecek çabaların gerektirdiği iş

gören ve makina zamanı toplamıdır. 

bb) İşgören Yönetimi Eylemlerinde Zaman Ögesi 

İşgören ve zaman arasındaki ilişkiler bölümünde de 

belirtildiği gibi işgören, işletmenin çalışmaları için ge

reksinim duyduğu "insan enerjisi zamanını" sağlamaktadır. 

Başka deyişle işgören, işletmede zamanı işe dönüştüren bir 

varlıktır. İşletme için yarattığı bu "iş zamanı" için bir 

ücret alır ve bunun için de işletmeye bir maliyet ögesi 

olarak girer. 

İşte işletmedeki işgören işlevinde görev alan kişi

ler ya da işgören bölümü; işletme için iş zamanı katkısında 

bulunan varlığın (işgörenin), gereksinim duyulan nitelikle-



riyle işletmede bulunmasının sorumluluğunu taşımaktadır. 

Şimdi işgören bölümünün bu sorumluluğun gereği olarak ye

rine getireceği çeşitli çalışmalarda "zaman" ögesini ve 

söz konusu çalışmaların işletme zamanına olan etkilerini 

göstermeye çalışalım. 
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İşgören bölümünün görevlerinden olan işgücü gereksi

niminin öngörülmesi ve işgücü planlaması, işletme zamanının 

verimli ya da verimsiz kullanılmasını belirleyen çalışmalar

dır (128). İşletmedeki işgören sayısının L~tiyaçtan daha 

fazla bulunması, işletmenin kuramsal işletme zamanı ile ger

çek işletme zamanı arasındaki farkı arttıracaktır. B~ da 

gerçek işletme zamanının verimini düşüren bir sonuçtur. 

Gerçek işletme zamanının verimliliği aşağıdaki gibi göste

rilebilir: 

Gerçek İşletme 

zamanı Verimliliği = Gerçek İşletme Zamanı 
Kuramsal İşletme Zamanı 

Yukarıdaki ifadede, işgörenlerin belirli bir süre 

içersinde -diyelim ki bir yılda- makinalar yardımıyla işlet

meye vereceği varsayılan kuramsal işletme zamanı, bir gir

didir. İşletmenin söz konusu süre içersindeki üretiminin, 

işgören ve makina zamanına dönüştii.rülmesi ile elde edilen 

zaman miktarından geçici işletme zamanının çıkarılmasıyla 

(128) A.g.k., s.23. 
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elde e~ilecek zaman toplamı olan gerçek işletme zamanı ise 

çıktı niteliğindedir. İşletmelerde bu oranın değerinin 

l'den küçük olması kaçınılmaz olmakla birlikte, l'e olabil

diğince yakın çıkması arzu edilen bir sonuç olmaktadır. 

İş@Jcü gereksiniminin saptanmasında yararlanılan 

işçi değişim çabukluğu, işletmeden memnun olmayan ya da baş

ka bir işletmeyi yeğleyecek nedenler bulan kişilerin sayısı 

hakkında bilgi veren ve aynı zamanda bunların seçimindeki, 

eğitimindeki ve gözetimindeki doğruluğu da ortaya koyan bir 

oran olmaktadır (129) .. Söz konusu oran, işgören işlevinden 

sorumlu olan kişiye, işletmedeki işgören işlevi zamanı ile 

ilgili bazı mesajlar vermektedir. İşçi değişim oranının 

yüksek olması, işgören bölümünün yerine getirdiği çeşitli 

çalışmalara ayrılan zaman miktarının yeterli olup olmadığı

nın yeniden gözden geçirilmesini gerektirir. Yine işçi de

ğişim oranının yüksekliği, işgören işlevi zamanının bir 

kısmının boşa harcandığını gösteren bir anlatım olmaktadır. 

İşgören yönetiminin işlevlerinden olan işgören de

ğerlemesi; işgörenin örgütteki değerinin, başarısını izleyi

ci durumundaki kişi tarafından dizgeli (sistematik) olarak~ 

eş sürelerle takdir edilmesi biçiminde tanımlanmaktadır (130). 

İşgören değerlemesinin ücret yapısının oluşturulması yanın

da, işgören ve işgördürenin gelişiminde önemli bir rolü 

(129) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: A.g.k., s.24. 
(130) İNAL CEM AŞKUN, "Yaraşım Boylandırması", ESADER, 

c.VII, s.2 (Haziran, 1971), s.4. 
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bulunmaktadır. İşgören değerlernesi işgörenin gerek eğitim 

gereksinimini, gerek saklı kalmış yetisini ortaya çıkara

rak, işletme zamanına olacak katkısını arttıracak bir te-

mel oluşturmaktadır (131). 

Bir işletmedeki işgörenlerin belirli bir süre içer

sinde oluşturacakları işletme zamanını belirleyen etmenler

den birisi de işgörenlerin eğitimidir. İşletmeler işe yeni 

alınan bir işgöreni, işe uyum sağlayıp verimli olarak ça

lışabilmesi için, genellikle belirli bir süre ile işe alış

tırma eğitimine tabi tutmaktadırlar. Diğer taraftan işletme 

gereksinim duyduğu alanlara işgören alırken, işgörenin işe 

uygunluğu konusunda ne kadar özenli davranırsa davransın, 

belirli bir süre sonra, en yetenekli görünen işgörenin bi

le yetisi (kapasitesi) yürütülecek iş için yetersiz kalma

ya başlayacaktır. Başka deyişle işgörenin işletme zamanına 

olan katkısı düşme eğilimi gösterecektir. Bunu önlemenin 

yolu, işgörenleri değişen koşullara ayak uydurabilecek şe

kilde eğitimden geçirmektir (132). 

İşgörenlerin eğitiminden elde edilecek yararlar ba

zen hemen açık bir biçimde görülemeyebilir. Bunun için eği

time harcanan para ve zaman bir kayıp olarak düşünülebilir. 

Fakat yararı ilk bakışta görülemeyen ve işletmeye belli bir 

işgören zamanı ve gidere malolan bu sürecin sağladığı 

(131) A.g.k., s.35. 
(132) AŞKUN, İşgören, s.430. 
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işletme zamanı artırımı, eğitim için harcanan zaman ve pa

radan kıyaslanmayacak derecede daha fazla olacaktır (133). 

Bir işgörenin işletme zamanına yapabileceği katkısı

nı en yüksek düzeyde tutabilmek için, önce bir insan olarak 

ve aynı zamanda da örgüt üyesi olarak iki grupta toplana

bilen gereksinimlerinin olabildiğince karşılanması gerekmek-

tedir. Bunun için işgörenlerin gereksinimleri sadece ücret 

gibi yalın g~düleme araçlarına bağlanmamalıdır. Örgütte yö

netimin belirlediği düzenlenmiş güdüleme araçları ile iş

görenlerin belirlediği özkişisel güdüleme araçlarından pa

ralel olarak yararlanılmalıdır (134). 

İşgören yönetiminin en başta gelen görevlerinden bi

risi de, işletmede morali yüksek tutmaktır. İşgören morali

nin odak noktası iş morali olmaktadır (135). İşgören, iş

letmeye belirli bir iş için gerekli olan işgüren zamanını 

vermesi için alınır. İşgörenin söz konusu işe katacağı iş 

zamanını, olabildiğince, beklenen nitelik ve nicelik ölçü

süne yakın olarak verebilmesi iş moralinin yüksek olmasına 

bağlıdır. Çünkü işgören, bir işin gerektirdiği fiziksel, 

düşünsel ve ruhsal enerjiyi en uygun bileşimiyle, ancak 

yüksek bir iş morali ortamında verebilecektir. 

(133) 
(134) 

(135) 

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: A.g.k., s.440. 
Bu konuda daha fazla bilgi için bkz.: İNAL CEM AŞKUN, 
İş~ören Güdüleınesi", ESADER, c.XIV, s.2 (Haziran, 
l9 8), s.l3. 
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: İNAL cmrı AŞKUN, 
"İşgören Morali", ESADER, c.X.III, s.2 (Haziran, 1977), 
s.l. 
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İşletmedeki işgörenlerin yüksek bir moral gücüyle 

işletme zamanına en fazla katkıyı yapmalarını sağlamak ko

lay bir iş değildir. Çünkü işgörenin moralini etkileyen; 

işgörenin kendisinden, işletme yönetiminden ve işletme dı-

.. şından kaynaklanan çeşitli etkenler bulunmaktadır 
-.. 

Bununla birlikte işgören işlevi, işletmeyi ayakta tutan 

moral gücü ile ilgili çeşitli araştırmaları yaparak söz 

konusu zor işi başarma olasılığını elde edebilecektir. 

cc) İşgören Yönetimi Eylem'lerinin İşletme 

Zamanına Katkısı 

Yukarıda, işgören yönetimi eylemlerinde zaman ögesi

ni gösterirken, işgören yönetimindeki çeşitli faaliyetlerin 

işletme zamanına nasıl katkıda bulunabileceğine de değinmiş

tik. Şimdi bu açıklamaların ışığında ve ŞEKİL-7.yardımı 

ile işgören yönetimi çalışmalarının işletme zamanına katkı

da bulunma biçimini göstermeye çalışalım. 

ŞEKİL-7'de görüldüğü gibi, işgören işlevinin işlet-

me zamanına katkısı, dolaysız ve delaylı olmak üzere iki 

yönde olmaktadır. 

İşgören işlevinin işletme zamanına yaptığı dolaysız 

katkı, bu işlevle ilgili yerine getirilen çeşitli faaliyet

ler aracılığıyla bir işgören işlevi zamanı oluşturmasıdır. 

Delaylı yöndeki katkısı ise, işgören bölümü eylem

lerinin sonuçlarından diğer bölümlerin yararlanması yoluy

la olmaktadır. Çünkü işgören bölümünün eylemleri işletmenin 

çeşitli bölümlerinde çalışarak işletme zamanını oluşturan 
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. 
işgörenlerin işletme~e verdikleri zaman miktarının, nice-

lik ve nitelik bakımından optimum düzeyde olmasını sağlayan 

ortamın oluşturulmasına yöneliktir. 

Söz konusu ortamın sağlanabilmesi için, işgören iş-

levi işgörenlerin çevresj~de bir bakıma görünmez bir koruma 

halkası oluşturmaktadır. Şekilde görüldüğü gibi, bu koruma 

halkası işgörenin moralini düşürecek, örgüt amaçlarını bir 

tarafa bırakarak kişisel amaçlı eylemlerde bulunmaya yönel

tecek, yürütmekte olduğu iş için yeteneklerinin zamanla ye

tersiz kalmasına yol açacak olan çeşitli yöndeki etkilerden 

işgöreni koruyacaktır. 

İşgören işlevi eylemlerinin sonuçları işletmeye her 

zaman do~aylı zaman katkısı sağlamayacaktır. Bazan işgören 

yönetiminin aldığı kararlar işletme zamanı kayıplarına da 

yol açabilecektir. 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında, işgören işlevi 

zamanının diğer işlev zamanlarıyle olan etkileşimi konusun

da şunlar söylenebilir. 

İşgören işlevi zamanı, işletmedeki tüm işlevlerin 

işgören gereksinimlerini sağlamak ve daha sonra da bu iş

görenlerin verimli bir biçimde çalışmaları için gerekli ön

lemleri almakla yükümlüdür. Dolayısıyla bir işletmedeki iş

gören örgütünün büyüklüğünü ve buna bağlı olarak oluşacak 

işgören işlevi zamanını, diğer işletme işlevlerinin işgören 

işlevine olan gereksinimleri belirler. Öte yandan gereksi

nimiere göre oluşan işgören işlevi zamanı da, diğer işlev-
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lerin gereksinimlerini kanışlama biçimiyle, bu işlevlerde 

oluşacak zamanı bir ölçüde denetimi altında tutmaktadır. 

Bir endüstri işletmesinde, işgören işlevi zamanından 

en büyük payı genellikle üretim bölümü almaktadır. Dolayı

sıyla işgören işlevi zamanının en fazla etkileyeceği işlev 

zamanı da, üretim işlevi zamanı olacaktır. 

İs MUHASEBE İŞLEVİNDE ZA~~N VE MUHASEBE İŞLEVİNİN 

İŞLETI~IE ZAMANINA KATKISI 

a. İşletmede Muhasebe İşlevi 

İşletmenin yaşamını başarılı bir biçimde sürdürebil

mesi için, işletme yönetimi, işletme varlıklarının nelerden 

oluştuğunu ve bu varlıklar ile varlıkların kaynaklarında 

meydana gelen değişmeleri bilrnek zorundadır. Diğer taraftan 

işletme yönetiminin yanı sıra işletmenin varlıkları ve var

lıklarında meydana gelen değişmelerle ilgilenen ya da söz 

konusu değişikliklerle ilgili bilgileri öğrenmek isteyen 

işletme sahip ve ortakları, işletmeye borç verenler, devlet 

ve hizmetliler gibi taraflar bulunmaktadır (136). 

İşte mtiliasebe işlevi, işletmenin diğer işlevlerini 

etkili bir biçimde yerine getirebilmesi için alınacak karar

larda gereksinim duyduğu finansal bilgileri sağlayan, des-

tekleyici bir işlev olmaktadır. Dolayısıyla işletmedeki 

(136) ÖZGÜL CEN~LC+LAR, Genel Muhasebe Teknik İlkeler ve 
Uygulama, E.I.T.I.A. Ya., Eskişehir, 1975, s.9. 
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muhasebe bölümü, işletmedeki finansal olaylarla ilgili bilgi
~ 

lerden yararlanılarak gereksinim duyulan yeni bilgilerin ü-

retildiği bir merkez olmaktadır. 

Muhasebe, "işletmede alınan kararlar sonucu, çeşitli 

işletme işlevlerinin yerine getirilmesiyle işletme varlıkla-
-~ 

rında ve bu varlıkların kaynaklarında ortaya çıkan değer de-

ğişmelerinin (parasal değişrnelerin) belirlenmesi ve bunların 

yeni kararlar almada kullanılabilir veriler haline getirilme

si" (137) olarak tanırnlanabilmektedir. 

Muhasebe, tanımında belirtilen, "kullanılabilir veri

ler oluşturmak ve ilgililere sunmak" amacıyla şu işlevleri 

yerine getirmektedir (138). 

1. İşletmede meydana gelen mali karakterdeki olaylar

la ilgili bilgilerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve mali 

raporlar halinde özetlenmesi, 

2. Söz konusu özet bilgilerin analiz edilip yorurnlan-

ması dır. 

b. Muhasebe İşlevinde Zaman ve Muhasebe İşlevinin 

İşletme Zamanına Katkısı 

aa) Muhasebe İşlevi Zamanı Kavramı 

Yukarıdaki açıklarnalardan yararlanılarak muhasebe iş

levi zamanı aşağıdaki biçimde tanımlanabilir. 

Muhasebe işlevi zamanı, işletmedeki mali karekterdeki 

(137) CEMALCILAR-BAYAR-AŞKUN-ÖZ-ALP, s. 281. 
(138) ÖZGÜL CETh~LCILAR, s. ll. 



olayların kaydedilzı:tesi·, sınıflandırılması, özetlenınesi, a-
~ 

naliz edilmesi ve yorumlanması yoluyla karar alacak kimse-

lerin yararlanabileceği veriler haline dönüştürülmesi i

çin, belirli bir süre_içersindrud eylemlerin gerektirdiği 

işgören ve makina zamanı toplamıdır • 
.. •• 

bb) Muhasebe İşlevinde "Zaman" Ögesi 
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İşletme yöneticileri ve işletmedeki diğer bölüm yö

neticileri, alacakları çeşitli kararlarda muhasebe bölümün

den bazı bilgilere gereksinim duyarlar. Alınacak söz konusu 

kararların etkinliği için, istenilen bilgilerin ilgili yöne

ticilere zamanında ulaştırılması önemlidir. Zamanında ulaştı

rılamayan bilginin bir değeri olmayacağından, muhasebe bölü

münün istenilen bilgileri hızla ve doğru bir biçimde hazır

layıp sunması ve karar alacak kişilere zaman kaybettirmeme

si gerekmektedir. 

:Muhasebenin işletme yöneticilerine sunduğu raporların 

hazırlanış biçimi ve içerdiği bilgilerin, yöneticilerdeki za

man kaybı sorunu ile yakından ilişkisi bulunmaktadır. Toneti

cilere sunulan raporların gereğinden fazla ayrıntılı olması 

ya da raporlarda önemli bilgi eksikliklerinin bulunması, yö

neticilerin zaman kaybetmesine yol açabilecektir (139). 

İşletmedeki üst basamak yöneticilerinin yapmayı dü

şündükleri bazı projelerdeki ve planlardaki zaman etkenini, 

muhasebe bölümünden alacakları bilgiler belirleyecektir. 

(139) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Ö~GÜL.CEMALCILAR, 
Genel Muhasebe: Teori ve Uvgulama, E.I.T.I.A. Ya., 
Eskişehir, 1976, s. 22. 
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Örneğin işgören bölümü' yöneticisi, işgörenler için hazırlaya-
' 

cağı bir eğitim programının ya da sosyal yardım programının 

gerçekleşme olanağını, ne zaman başlatılıp, ne kadar süre ile 

uygulanabileceğini muhasebeden alacağı bilgilere göre belir

leyecektir. 
"' •• Muhasebe bir taraftan yönetimin hazırladığı planlar-

daki "zaman etkenini" belirleyici nitelikte bilgiler sunar

ken, diğer taraftan söz konusu planların uygulamasını da iz

leyen bir bölüm olmaktadır (140). Dolayısıyla muhasebe işle

vi planlardaki amaçlara ulaşınada kullanılan, işletmedeki çe

şitli kaynaklarla birlikte "zaman kaynağının"da ne derece 

verimli olarak kullanıldığını ortaya koyacak bilgiler suna

bilmektedir. 

Muhasebe bölümü, işletme varlıklarında meydana gelen 

değişiklikleri kayıt ederken veya adı geçen olaylarla ilgi

li bilgileri depolarken, aynı uzunluktaki süreleri esas al

maktadır. Bu uygulama, gerek kayıtların kullanılması ve yo

rumlanmas_ında, gerek bu sonuçlardan yararlanılarak sağlıklı 

kararlar alınmasında zorunlu olmaktadır (141). 

cc) Muhasebe Eylemlerinin İşletme Zamanına 

Katkısı 

Muhasebe bölümünün işletme zamanına olan katkısı, 

dolaysız ve dalaylı olmak üzere iki türdedir. 

(140) 

(141) 

Bu konuda ayrıntılı ~ilg~ için bkz. FERYAL ORHON "Yô
netimde Muhasebe", YONETIM, Y.4, s. 13 (Eylül,l981}, 
s. 56. 
ÖZGUL CEMALCILAR, Genel Muhasebe: Teknik ••• , s. 12. 



Muhasebe bölüri]ü, işletmenin gereksinim duyduğu mu
~ 
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hasebe eylemlerini yerine getirerek işletmeye dolaysız za-

man katkısı sağlamaktadır. 

Muhasebe bölümündeki eylemlerin sonuçlarından diğer 

işletme işlevlerinin yarar sağlaması, muhasebenin işletme 

zamanına dalaylı olarak k~tkı yaptığını göstermektedir. 

Muhasebe bölümünün hazırladığı raporların gerektiğin

den daha ayrıntılı ya da eksik ve hatalı olması, işletme za

manında kayıplar yaratacaktır. 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında, muhasebe işlevi 

zamanının diğer işlev zamanlarıyle olan etkileşimi konusun

da şunlar söylenebilir. 

İşletmedeki muhasebe işlevi zamanı, tüm işlevlerin 

gereksinim duyduğu bilgileri üretmekle yükümlüdür. Dolayı

sıyla bir işletmedeki muhasebe işlevi zamanının büyüklüğü

nU, diğer işlevlerin gereksinimleri belirlemektedir. öte 

yandan muhasebe işlevi zamanı da gereksinim duyulan bilgile

ri istenildiği biçimde ve zamanında sağlama yönüyle diğer 

işlevlerde oluşacak zamanı denetimi altında tutacaktır. 

İşletmede en fazla bilgiye gereksinim duyan kişiler 

karar alanlardır. Başka deyişle yöneticilerdir. Bu nedenle 

muhase.be işlevi zamanının yönetsel zaman üzerinde "bilgi yö

nüyle" belirleyici bir etkisi olduğu söylenebilir. 
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. . . 
J. ·~ARAŞTIRMA-GELIŞTIRME ~AR-GE) İŞLEVİNDE ZAMAN 

VE AR-GE İŞLEVİNİN İŞLETr.'IE ZAMANINA KATKISI 

a. İşletmede Ar-Ge İşlevi 

İşletmelerde destekleyici bir işlev olarak yer alan 
" 

ar-ge işlevi,~işletmenin canlılığını sürdürmesini, büyüme 

ve gelişmesini sağlayan önemli bir işlev olmaktadır. 

İşletmenin canlılığını sUrdUrerek aynı alanda faali

yet gösteren diğer işletmelerle yarışına gücünü koruyabilme

si; işletme işlevlerinin her birinin sürekli olarak başlı

başına ayrı bir birim tarafından ttgözden geçirilmesine" ve 

buna göre gerekli eylemlerin zaman geçirilmeksizin yapılma

sına bağlıdır. Bu eylemleri yerine getiren birim, işletme

nin bUyükli.iğüne ve politikasına göre, işletmede başlıbaşına 

ayrı bir bölüm olarak lcurulabileceği gibi, sadece bazı işlev

lere bağlı olarak da kurulabilir (142). 

İşletmedeki ar-ge, bütün işletme işlevlerinin bilim

sel yöntemlerle ekonomik açıdan incelenmesi, analiz edilme

si, yorumlanması ve bu yolla bazı ekonomik sonuçların ortaya 

konularak ilgili işletme işlevlerinde uygulaması eylemlerini 

içeren bir işletme işlevi biçiminde tanımlanabilir (143). 

Ar-ge eylemleri, araştırma ve geliştirme olmak üzere 

iki grupta incelenebilir. 

(142) CEMALCI~~R-BAYAR-AŞKUN-ÖZ-ALP, s.296. 
(143) ŞAHİN, İş İdaresinin ••• , s.400. 
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Araştırma eylemlerinin de yine ken~i içinde iki bo

yutu bulunmaktadır. Birincisi; işletmedeki diğer işlevierin 

işletme amaçlarına en iyi biçimde hizmet etmesini sağlamak 

için, işlevlerin yüriitülmesi.ile ilgili sorw,:ıların bulunup 

tanımlanması, çözüm yollarının saptanması ve ~neriler ge-
~ 

tirilmesini içeren çabalardır (144). İkincisi ise, işletme-

deki işlevlerle ilgili yerine getirilen eylemlerde izlenen 

yöntemler,yarar~lan araç, gereç, makina, işgören yetenek

leri vb. konularda diğer işletmelerin ve bilimsel yayınların 

yakından izlenmesi eylemleri daha verimli ve etkili kılacak 

yenilik önerileri getirilmesine ilişkin çabalardır (145) ~-

Geliştirme eylemlerinin araştırmaları tamamlayıcı 

niteliği bulunmaktadır. Geliştirme eylemleri, araştırmalar 

sonucunda ortaya çıkan sorunlarla ilgili önerilerin ya da 

yenilik önerilerinin denenmesi, analizi ve değerlemesi, uygu

lamaya geçilmesi, sonuçların sürekli izlenmesi ve denetlen

mesi çabalarından oluşmaktadır (146). 

b. Ar-Ge İşıevinde Zaman ve Ar-Ge İşıevinin 

İşletme Zamanına Katkısı 

aa) Ar-Ge İslevi Zamanı Kavramı 

İşletmedeki ar-ge işlevi zamanı daha önce yapılan 

ar-ge tanımından yararlanılarak aşağıdaki biçimde tanımla

nabilir.' 

(144) CEMALCILAR-BAYAR-AŞKUN-ÖZ-ALP, s.295. 
(145) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: EROL EREN, "İşlet

mede Yenilik Faaliyetlerinin Organizasyonu ve Yenilik 
Yapmanın Guçlükleri", ORGANIZASYON, Y:l,S.2, s.29 

(146) C~v~LCILAR-BAYAR-AŞKUN-OZ-ALP, s.295. 
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Ar-ge i~levi zamanı, işletmenin tüm işlevleri- ' 

nin bilimsel yöntemlerle ekonomik açıdan ·incelen-· 

mesi, analizi, yoruınlanmas.ı ve bu yolla bazı ekonomik 

sonuçlar elde edilerek ilgili işletme işlevlerinde uygulan

ması için, belirli bir süre içersindeki eylemlerin gerektir

diği işgören ve makina zamanı toplamıdır. 

bb) Ar-Ge İşievinde Zaman Osesi 

İşletmelerin ar-ge eylemlerine gün geçtikçe daha 

fazla önem verme gereksinimini duymaya başlamaları ile, 

işletmelerdeki bu işlevle ilgili zaman büyüklüğü de artmaya 

başlamıştır. İşletmeler gereksinim duydw{ları ar-ge işlevi 

zamanını, izledikleri politikaları ve büyüklüklerine göre, 

ya kendi bünyelerinde kurdukları ar-ge bölümünde oluşturma 

ya da diğer işievlerin yer aldığı bölümlerin büpyelerinde 

oluşttrrma yoluna gidebilmektedirler. Ancak işletmede ar-ge 

bölümUnUn kurulmuş olması, işletmedeki tüm ar-ge işlevi 

zamanımn bu bölUmde oluşturulace,ğı anlamını taşımamakta

dır; işgören işlevinde de olduğu gibi, j.şletmedeki her bö

lümün ar-ge işlevi zamanına katkı yapacak etkinlikleri bulun

maktadır. Bu arada küçük işletmeler, bazı kapsamlı araştır

malarını işletme dışındaki araştırma kurı..:ı.mlarına yaptırmak 

yoluyla dışarıdan para karşılığında seçici zaman sağlama 

yoluna gidebilmektedirler. 

Ar-ge bölUmüıi.ün, diğer işletme işlevlerinin yürüttil

ınesi ile ilgili olarak, ilerde büyüyerek ortaya çıkma ola

sılığı olan bir sorunu zamanında saptaması ve yine getir:t-
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lecek çözümü en kısa sürede yürürlüğe koyması, işletmenin 

zaman kaybetmemesi açısından çok önemlidir. Çünkü iş işten 

geçtikten sonra saptanacak bir sorunun hacmi büyüyerek hem 

çözümU için harcanan zaman, hem de sorunun yaratacağı işlet

me zamanı kaybı fazla olacaktır. 

Yilitarıda belirtildiği gibi, ar-ge bölümü bir taraf

tan işletmenin yaşaması için varolan düzenin sağlıklı bir 

biçimde işleyişini koruma sorumluluğunu taşırken, diğer ta

raftan da işletmenin çevredeki değişikliklere kısa sürede 

uyumunu sağlamakla yükümlü bir bölümdür~· Bunun için ar-ge 

bölümü her şeyden önce, çevredeki değişikliklerden kısa 
' 

sürede haberdar olabileceği bir iletişim sistemini kurmalıdır~ 

Kurulan bu iletişim sistemi aracılığıyla elde edilen bilgi

lere göre işletmenin girdileri, girdilerin işlenme biçimi, 

çıktıların biçimi ve tüketicilere ulaştırılması gibi çeşitli 

konularda değişiklikler yapılabilecektir. 

İşletmede yapılan değişiklikler incelendiğinde bu de

ğişikliklerin kaynağında "yenilik" ve "taklit" kavramlarının 

bulunduğu görülmektedir~ Yenilik, işletmenin çeşitli konular

daki fikirleri, usulleri, ürünleri ve hizmetleri ekonomik bir 

yöntemle üretmesi ve yürürlüğe koyması olurken; taklit, çe

şitli konularda diğer işletmelerin yaptıkları yeniliklerin 

işletme tarafından aynen ya da değiştirilerak uygulanması 

dır (147). İşletmede belli bir konudaki yenilik çabaları, 

(147) EROL EREN, "İfiletmede Yenilik Kavramı ve Yenilik 
Sürecinin Saf aları", YONETİM, Y:l, S.4 (Nisaii/ 
Haziran, 1976), s.5ı. 
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~ teklite göre daha fazla zaman isteyen eylemlerdir ve aynı 

zamanda başarısızlık riskini de taşıdığından işletme zama

nının verimini düşürebilir. Ancak bu riski göze alan olanak

ları elverişli işletmeler, sonuçta yeni bir malın,düşüncenin 

.. ya da sürecin ilk uygulayıcısı olma niteliğiyle piyasadaki 
•• 

rakiplerine göre önemli bir üstünlUk elde edebilirler; har-

cadıkları ile karşılaştırılmayacak ölçüde işletme zamanına 

katkı sağlayabilirler (148). 

Ar-ge işlevinin yenilik getirme ve taklit etme konu

sunda başarılı olması; bu çalışmalara gerektiği kadar işgö

ren ve makina zamanı ayrılmasına, hangi konularda taklit et

menin ya da yenilik getirmenin ekonomik olacağına karar ve

rilebilmesine, yenilik ve taklitte ge~ kalınnamasına bağlıdır; 

cc) Ar-Ge Çalı~malarının Eylemlerinin İşletme 

Zamanına Katkıs, 

Ar-ge işlevinin işletme zamanına olan katkısı doğru

dan ve dolaylı olmak üzere iki türde incelenebilir;• 

Ar-ge bölümü, işletmenin gereksinim duyduğu araştırma

geliştirme faaliyetlerini yerine getirerek işletmeye dolay-

sız zaman katkısı sağlamaktadır~ 

Ar-ge bölümünün faaliyetleri. diğer işletme işlevle

rinin işletme zame.mna olan katkısını arttıracak etki yapmak

tadır. Bununla ar-ge bölümünün, işletme zamanına dolaylı 

(148) A.g.k. 
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. 
yönde de katkı sağladığı belirtilebilir. ' 

Ar-ge işlevi zamanının diğer işlev zamanlarıyle olan 

etkileşimi konusunda şunlar söylenebilir. 

Ar-ge işlevi zamanı, diğer işlevierin çeşitli konular-
--

daki gereksinioleri olan araştırmaları ve yei~leştirme çaba-

larını yerine getirmekle yükümlüdür. Bu nedenle işletmedeki 

ar-ge işlevi zamanının büyüklüğü, -yönetim, finans, işgören, 

muhasebe işlevlerinde olduğu gibi- diğer işletme işlevleri 

belirlemektedir. D~ğer taraftan ar-ge işlevı zamanı da di

ğer işlevlerdeki zaman kayıplarını önleyici ve verimli za

man kullanmayı sağlayıcı yöndeki çıktıları ile diğer işlev

Ierin zamanı üzerinde bir regülatör etkisi yapmaktadır~' 

Dolayısıyla ar-ge işlevi zamanı, diğer işlevlerde oluşacak 

zamanın büyüklüğü üzerinde belirleyici etki yapmaktadır~ 

İşletmenin gereksinimi olan ar-ge işlevi zamanının 

ne ka.da:cının işletme içinde oluşturulacağına yönetim karar 

verecektir~ 

K. HALKLA İLİŞKİLER İŞLEVİNDE ZAMA:fl VE HALKLA 

İLİŞKİLER İŞLEVİ~İN İŞLETım ZAr~NINA KATKISI 

a. İşletmede Halkla İlişkiler İşlevi 

Yöneten-yönetilen, satan-satın alan biçiminde taraf

ların bulunduğu her ortamda halkla ilişkiler eylemlerinin 

bulunması kaçınılmazdır. Topluma mal ve hizmet sunmak duru

munda olan işletmede de halkla ilişkiler, bir taraftan üret

tiği mal ve hizmetlere bağlı olarak doğan ilişki, öte 

yandan bu ilişkiye belirli bir düzen getirmek ve çevre 
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Bgelerini denetlernek için işletme tarafından geliştirilmiş 

bilinçli çaba olarak ortaya çıkmaktadır. BBylece işletmenin 

çevresiyle olan etkileşimleri sonucunda, halkla ilişkiler ya 

kendiliğinden ya da planlı bir biçimde ortaya çıkan bir çaba 

olmaktadır (149) •· 

İşletmenin kuruluşu ile birlikte ortaya çıkan halkla 

ilişkiler eylemleri, işletmenin yaşamını sürdürebilmesi ve 

ilişkide bulunduğu çeşitli halk veya kamu kesimleri tarafın

dan kabul gBrerek onlarla birlikte uyum halinde yaşamasını 

sağlayacak Bnemli bir işlev olarak kendisini kabuı ettiı~iş

tir. Bu gün artık halkla ilişkiler, Bnem bakımından, işletme

lerin pazarlama, üretim, fin~nsman, vb. temel işlevlerine 

denk bir işlev niteliği gBstermektedir. Bu nedenle toplum-

da belli bir yeri olan orta ve büyük işletmeler, halkla 

ilişkiler eylemlerini uzmanlaşmış bir örgüt birimi ile 3Ü

rütmek gereğini duymaktadırlar (150). 

Halkla ilişkiler, "bir işletmenin ya da Bzel veya 

kamusal bir kuruluşun, bağlantı kurduğu veya leurahileceği 

kimselerin anl~ış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu 

devam ettirınek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir y:O

netim görevi" (151) biçiminde tanımlanmaktadır. 

(149) 

(150) 

(151) GÜNGÖR ONAL, Hıi!.lkla İlişkiler, B~sa !.T.İ.A. !t!F. 
Ya.No.l7, Bursa, s.9'dan FIKRET SONMEZ'f Halkla Ilişki
lerin Tanımı ve Kapsamı, Seminer Tebliği, Izmir, 1978, 
s.5. 



129 

İşletmedeki halkla ilişkiler bölümünün görevlerini, 
~ 

örgütün etkileşirnde bulunduğU çevresinin büyüklüğü ve öne-

mi, halkın işletmeye karşı tutumu, vb. etkenler belirlemek

tedir. Buna göre halkla ilişkiler bölümünün başlıca görevle

ri arasında şunlar sayılabilir. Halkın tutumları hakkında 
._ 

bilgi toplayarak yorumlarıyle bi?likte yönetime sunmak; yö-

netimin sosyal, ekonomik ve politik yöndeki gelişmelere dik

katini çekmek; örgütün işleyişi ile halk arasındaki ilişki

lerin belli bir düzene koyulmasında yönetime öneriler getir-

rnek (152). 

b. Halkla İlişkilerde Zaman ve Halkla İlişkilerin 

İşletme Zamanına Katkısı 

aa) Halkla İlişkiler Zamanı Kavramı 

Halkla ilişkiler tanımından yola çıkılarak halkla i

lişkiler zamanı kavramı aşağıdaki biçimde tanımlanabilir: 

Halkla İlişkiler Zamanı, işletmenin bağlantı kurduğu 

veya kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini 

elde etmek ve bunu sürdürmek için, belirli sürede yerine ge

tirilecek eylemlerin gerektirdiği işgören ve makina zamanı 

toplamıdır. 

Yukarıdaki tanımdan da anlaşıldığı gibi, işletmedeki 

halkla ilişkiler zamanını sadece halkla ilişkiler bölümünde 

( 152) İNAL C~T:T AŞKUN, 11 Özel Kesim İş le tınelerinde Halkla İliş
kiler Orgütü, Işlevleri ve Politikaları", ESADER, 
c. XVIII, s. 2 (Haziran,l982), s. ı. 
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çalışan işgörenlerin oluşturduğu düşünülemez. İşletmed~ ça-
\ 

lışan tüm işgörenler, işletmenin bağıantıda bulunduğu çeşit-

li halk kesimleriyle ileti.şim ve etkileşim halindedir. Bu 

nedenle işletmede çalışan her işgörenin halkla ilişkiler. 

zamanına katkısı bulunabilecektir. 

bb) Halkla İlişkiler İşlevinde Zaman Ög~si 

Halkla ilişkiler eylemlerinde süreklilik oldukça ö

nem taşımaktadır. Bu nedenle işletmenin halkla ilişkiler 

eylemlerine sürekli, kesintisiz zaman ayırma zorunluluğu 

bulunmaktadır. 

-. 

Halkla ilişkiler bölümü, çalışmaları sırasında bası

lı ve basılı olmayan araçlardan yararlanmaktadır. 

Basılı araçlar içersinde yer alan gazeteye bir haber 

verilecekse, bu haberin saat lO'dan önce verilmesi gerekmek

tedir. Bunun nedeni, gazeteye gelen haberlerin ve bilgilerin 

değerlendirilip seçilmesi işleminin saat lO'dan önce yapıl

masıdır. Dolayısıyla, haber ne kadar önemli olursa olsun, 

eğer gazeteye zamanında ulaşmamışsa, yayınlanamayacaktır; 

ikinci gün ise tazeliğini kaybetmiş olacaktır. Ayrıca ba

sın bülteninde yer alması gereken noktalardan olan isim, 

yer gibi bilgilerin yanı sıra zaman bilgisinin de olması 

zorunludur. Başka türlü haberin tazeliği anlaşılamayacak-

tır (153). 

Diğer taraftan radyo ve televizyon için hazırlanacak 

haber bültenlerinin, gazetelere kıyasla, sadece önemli ha-

(153) ONAL, s. 56. 
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berleri içeren ve az sözcükle olabildiğince çok şey anla~a

cak biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü radyo ve tele- . · 

vizyonun, gazeteye göre verebileceği haberlerin sayısı az ve 

habere ayrılacak zaman sınırlıdır. Bunun için de yayınlanacak 

habere ayrılan zamanın, en iyi biçimde değerlendirilmesi ö-

nemlidir (154). 

Halkla ilişkiler eylemlerinden sonuçların alınma sü

resi, diğer işletme işlevlerine göre farklılık göstermekte

dir. Bir üretim bölümü yöneticisi üretim sisteminde yaptığı 

değiş.ikliğin sonucunu belki aynı gün görebilir. Yine bir 

pazarlama bölümü yöneticisi, yürürlüğe koyduğu bir reklamın 

sonucunu, belki altı ay gibi bir sürede alabilir. Fakat halkla 

ilişkiler yöneticisinin eylemlerinin sonucu_~u net bir biçimde 

görmesi zordur ve çalışmalarıyla işletmeye kazandırdıklarını, 

ancak bazı belirtilerden anlayabilir. Bunun için de Halkla 

ilişkiler eylemlerinin sonuçlarını görmek ya da fark etmelc 

uzun bir süreyi gerektirmektedir (155). 

cc) Halkla İlişkiler eylemlerinin İşletme Zama

nına Katkısı 

Halkla ilişkiler bölümünün işletme zamanına katkısı 

da, dolaysız ve dalaylı yönde olmak üzere iki türde olmaktadır. 

Halkla ilişkiler bölümünün işletme zamanına yaptığı 

dolaysız katkı, işletmenin gereksinim duyduğu halkla ilişki

ler eylemlerini sistemli olarak yerine getirmesiyle ve diğer 

(154) A.g.k., s. 64. 
(155) A.g.k., s. 35. 
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işletme işlevlerini ta~amlayıcı eylemlerinin sonuçlarından 

işletmedeki tüm işlevierin yararlanması yoluyla olmaktadır. 

Örneğin işgören bölümünün yetenekli işgören bulabilmesinde, 

halkla ilişkiler yoluyla işletmenin tanıtılmasının çok bü

yük bir etkisi bulunmaktad~r. Yetenekli bir işgörenin de iş-
~ 

letmeye yapacağı zaman katkısının daha fazla olacağı açıktır. 

Yine finans bölümünün uygun koşullarda ve zamanında borç bu

labilmesi, işletmenin iyi bir biçimde tanıtılmasına bağlıdır. 

Halkla ilişkiler eylemleriyle kamuoyunun desteğini 

sağlamak uzun bir süreyi gerektirir. Ancak bu destek atıla

cak yanlış bir adımda bir anda kaybedilebilir. 

Bu durumda halkla ilişkiler işlevi, diğer işlev zaman-

ları üzerinde olumsuz etki yapacaktır. 

Halkla ilişkiler işlevi zamanının di~er işlev zamanla

rıyla olan etkileşimi konusunda şunlar söylenebilir. 

Halkla ilişkiler işlevi zamanının büyüklüğünü, diğer 

işletme işlevlerinin gereksinimleri belirlemektedir. Dolayı

sıyla halkla ilişkiler zamanı, oluşum biçimi bakımından yö

netim finans, işgören, muhasebe ve ar-ge işlevi zamanlarına 

benzetilebilir. Halkla ilişkiler zamanının örgütlü ya da bi

reysel çabalarla oluşturulması konusundaki en son karar yö

netsel zamandadır. 

Halkla ilişkiler işlevi zamanı diğer işlevlere, büyük 

ölçüde işletme dışı ilişkilerinde zaman kazandırıcı katkılar 

sağlamaktadır. Çünkü her işlevin işletme dışından sağlamak 

zorunda olduğu girdiler vardır. 



. . 
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4. ÖRGÜT VE ÖRGü•rSEL ZAMAN KAVRAl\ITıARI 

A. ÖRGÜT KAVRAMLARI 

Örgütün ne olduğu,' neden ve nasıl ortaya çıktığı, han

gi görünümleriyle tanındığı, insan yaşamındaki yerinin ne ol

duğu gibi soruların yanıtlarını bulmak için, öncel~kle insanın 

örgüt deneyiminin gözden geçirilmesi yerinde olacaktır. 

a. İnsanın Örgüt Deneyim~. 

Yer yüzündeki ilk örgütlerin, insanların çeşitli gerek

sinimlerini karşılamak amacıyla verdiği uğraşı sırasında, bel

li bir gereksinimini başka bir insan ya da insanların yardımı 

olmaksızın karşılayamaceğını anlamasıyle doğduğu söylenebilir. 

Herşeyden önce doğa, insanları cinsel iÇgüdülerinin bir gere

ği olarak biraraya gelmeye zorlamış ve "aile" adı verilen "do

ğal örgütler" ortaya çıkmıştır. Buna göre aile, yer yüzünde 

kurulan ilk ve temel bir örgüt niteliği taşımaktadır (1). 

(1) 

6; 
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!~sanların dogaı örgüt adını verdigirniz aile dışında belki 

ağır bir cismi kaldırmak ya da yırtıcı bir hayvan karşısın

da gUç birliği yapmak suretiyle oluşturmaya başladıkları 

örgütler, sayıları ve türlerine göre, gereksinimierin mikta

rındaki ve çeşitliliğindeki artışa parelel olarak çoğalmış-
•• tır. Diğer taraftan her örgütün kurulmasında daha önceki ör-

güt deneyimlerinden de yararlanıldığı için, örgütlerin kap

samları, büyüklüğü ve karmaşıklığı giderek artmıştır. Artık 

insan için örgütle iliskisiz bir yaşam düşünmek hemen hemen 

olanaksız hale gelmiştir. 

Gözümüzü dünyaya açar açmaz, aile, hastane, nüfus mü

dürlüğü, mahalle muhtarlığı, anne-babanın çalıştığı iş yeri, 

kreş, bebek ihtiyaçları satan işletmeler gibi çok sayıda ör

gütün doğrudan veya delaylı olarak ilgisini çekeriz ve bu 

örgütlerle hemen ilişkilerimiz başlar. Yaşamımız boyunca da 

örgütlerle olan ilişkimiz çe>şitli ·_ortamlı:ırda sürüp gider. 

Daha Bnce de belirtildi~i gibi, örgUtler gereksinim-

ler karsısında ortaya çıkmaktadır. Buna göre insanları bir-

araya getirerek örgütü yaratan gücün "söz konusu gereksiniro

lerin karşılanması amacı" olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir 

deyi~le örgüt, belirli bir gereksinimin güç birliği yapılarak 

karsılanması amacında birleşen insanlardan oluşmaktadır. Ni-
.•. ' 

tekim çevramizde Eğitim-Ö~retim hizmeti verme amacında birle

şen insanların oluşturduğu işletmeler ve belirli bir göriişü 

ya da fikri uygulama amacında birlesen insanların oluşturdu

ğu dernek veya partiler vb. örgütler vardır. Kısacası örgüt

ler, belirli bir amaç etrafında toplanan insanlardan oluemak

tadır. 
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Belirli bir amacın, kendili~inden, birden çok insanı 

bir araya toplayabilecek güce kavusması olanaksızdır. Söz ko

nusu amaca, birden çok insanı bir araya toplayacak şekilde 

güç verecek ve aynı zamanda toplanan insanları gerekli fizik

sel araçlarla donatıp saptanan amaca ulaştıracak biçimde ça-

~ lışma gösterebilecekleri etkileşime de kavuşturan bir enerji

ye gereksinim vardır ki, bu enerji yönetim enerjisidir. 

Yönetim enerjisinin, insanları bir araya getiren bir 

amaç ve bu amaç yönünde çalışacakları etkileşim ortamını ya

rattığından söz ettik. Hangi koşullarda olursa olsun eğer iki 

insan iletişim halinde ise, bir etkileşim olayı da var demek

tir; bu etkileşim ortamına yönetim enerjisi girmedi~i sürece 

de, doğal biçimiyle gerçekleşecektir. Ancak bu doğal biçimiy

le meydana gelen etkileşimden, bir örgüt amacını gerçekleşti

recek sonuçlar alınamayacaktır. Buna göre örgütler, ~önetim 

enerjisinin sağladıSı bir etkileşim modeliyle amaçlarına ula

şabileceklerdir. 

b. örgütün Tanımlanması 

Yukarıda önce örgütün ortaya çıkış nedeni ve biçimini, 

toplumdaki yerini gösteren açıklamalardan sonra, örgütün bazı 

işlevlerini belirleyici saptamalar yapmaya çalıştık. Şimdi yap

mış oldu~muz bu saptamalarımızı bir formüle dönüştürerek gös

termek istersek, aşağıdaki ifade ortaya çıkacaktır. 

öRGÜT f(Amaç, Bireyler, Etkileşim, Yönetim) 

Yukarıdaki matematiksel ifade, bir örgütün varlı~ı için 

örgütü doğuran bir amaç ya da amaçların olmasını, bu amaç ya da 
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amaçlar etrafında kişisel amaçlarınaerişme düşüncesiyle top

lanan bireylerin bulunmasını, bireylerin karşılıklı etkile

şim durumunda olmalarını ve söz konusu amacı olusturup, bu 

amaca erişmeyi sağlayacak bir yönetim enerjisinin varolması

nı gerektirmektedir. Bu dört öğeden herhangi birinin eksikli-

~ ği, örgüt olayını da ortadan kaldırmaktadır (2). 

Buna göre örgüt asağıdaki gibi tanımlanabilir 

Örgüt, en az iki insanın, belirli bir amaçta birleşip, 

bu amaca eriştirecek etkileşimleri yönetsel bir enerjiyle mo.-

delize ettikleri özgün bir yapıdır ki; bu yapı ya da sistem, 

bireylerin -ayrı ayrı sahip oldukları değerlerinin toplamından 

genellikle- daha fazla bir değeri ifade eder. 

Yukarıdaki örgüt tanımında, daha önce formül halinde 

gösterdiğimiz bir örgütün işlevleri ile örgütü niteleyen ba

zı özelliklerin vurgulandığı görülmektedir. Örgütü oluşturan 

ögelere tanımdan önce değinildiği için burada yeniden yer ve

rilmeyecektir. Tanımda da vurgulandığı gibi, örgütü niteleyen 

özellikler gunlardır : 

- Örgüt, kendisini meydana getiren bireylerin ayrı ay

rı sahip oldukları değerlerin toplamından -genellik

le- daha fazla bir değere sahiptir. Örgütün bu nite

liği, yaratmış olduğu sinerjistik etkiden dolayıdır 

(3). 

(2) Örgütlerin analizi ile belirlenebilecek belli başlı özel
likler için bkz: AŞKUN, Organizasyon Teorileri, s. 13; 
HICKS, s. 31. 

(3) "Sinerji" kavramına daha önce "Örgüt işlevinde zaman ve 
örgüt işlevinin i~letme zamanına katkısı" başlı~ı altında 
yer verilmişti. 
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-Örgütün "özgün" bir niteliği var~ır. Dünyanın hiç 

bir yerinde yapısıyla, çalışmalariyle birbirinin 

aynısı olan bir örgüt bulmak olanaklı değildir (4). 

Her örgüt kendisine özgü koşullarda kurulur. Örgütün 

yapısını örgütün büyüklüğü ve teknolojisi, işgören

lerin nitelik ve niceliği, çalışma ko~usu, çalışma 

biçimi ve içinde bulunduğu çevresel koşullar belir

lemektedir. Örneğin üretim tekniklerinin standart hale 

geldiği, kullanılan hammadde ve malzemenin standart

laştırıldığı durumda mekanik bir örgüt yapısı uygun 

olurken; çevresel koşulların (ekonomik, sosyal, po

litik vb.) hızla değiştiği ortamlarda organik bir ya

pı daha uygun olacaktır (5). Diğer taraftan her örgü

tün öz ögesi olan bireyler farklı yapıdadırlar. Bu 

değişik yapıya sahip kimselerin her örgütte oluştura-

cakları etkileşim ortamının da ttözgün" bir niteliği 

bulunacaktır. 

- Örgüt belli bir yapıyı, sistemi ve varlığı anlatmak

tadır. Örgüt, belirli ögelerin bir bütün oluşturacak 

biçimde, düzenli ve karşılıklı olarak bir araya geti

rilmesiyle oluşturulmaktadır (6). Bu görünümüyle ör

güt, başlı başına canlı bir organizma gibi hareket 

eder; kararlar alır, uygular, çevreyi etkiler, çev-

(4) Bu konudaki görüşler için bkz. AŞKUN, Organizasyon Teo
rileri, s. 8. 

(5) Örgüte durumsal bir yaklaşım getiren görüşler için bkz. 
KOÇEL, s. 261; Ayrıca mekanik ve organik bir örgüt yapı
sının özellikleri konusunda bkz. ROBERT KREI~rER, ~mna
gement, Houghton I1lifflin Comp., Bostan, 1983, s. 241. 

(6) Sistem tanımı için bkz. KOÇEL, s. 248. 
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reden etkilenir, çalışmalarından dolayı cezalandı

rılabilir ya da ödüllendirilebilir; çevreyle olan 

uyumu devam ettiği sürece de yaşamını sürdürür. Ge

.nellikle her biçimsel örgütün kişiler gibi ismi bu-

lunmaktadır.· 
.. •• 

Çeşitli yayınlarda, örgüt ile organizasyon sözcükleri-

nin her ikisinin de, örgüt yapısını anıatmada kullanıldığı gö

rülmektedir. Ancak organizasyonun, sosyal bir varlık olan ör

gütü anıatmakla birlikte, yönetim işlevlerinden olan ve bir 

süreç niteliği taşıyan örgütleme anlamına da geldiği unutul

maması gereken bir konudur (7). 

c. Örgütün Nedenleri 

Örgütlerin, insanların yaşamını sürdürebilmesi için 

karşılamak zorunda oldukları çeşitli türden gereksinimlerini 

tek başlarına karşılayamayacaklarını anlaması ile ortaya çık

tığı daha önce belirtilmişti. 

Sözü edilen insan gereksinimlerinin temeline inildiğin

de, sosyal ve özdeksel (maddi) içerikleri olan nedenlerin bu

lunduğu görülmektedir (8). 

örgütlerin oluşmasında etkili olan özdeksel içerikli 

nedenler aşağıdaki başlıklarla belirtilebilir (9): 

(7) Bu konudaki açıklamalar için bkz. Hanry SISK, Mana~ement 
and Organizatio~, South-Western Pub. Co. Cincinnat i, 
1973, s. 267; TOSill~, s. 73. 

(8) AŞKUN, Organizasyon Teorileri, s. 5; HICKS, s. 10. 
(9) Örgütlerin oluşum nedenleri konusunda ayrıntılı bilgi i

çin bkz. A.g.k., s. 5; HICKS, s.lO. 
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- İnsanların yapmak ist.edikleri belirli bir işi, tek 

' başlarına yapacak Fiziksel güce sahip olamamaları, 

örgütlü çabaların bireysel güce göre çok daha büyük 

bir güç oluşturmaları, 

- İnsanların bir işi tek başlarına yapacak beceriye 

sahip olmakla beraber, işfn bitirilmesinin oldukça 

fazla zaman alması ve kanış verici bir süre içer

sinde bitirilme olanağının bulunmaması; örgütlerin 

belirli bir zamanda çok sayıda insanın belirli bir 

etkinlik üzerinde çalışmasını olanaklı kılarak ~

nı yoğunla9tırabilmesi, 

İnsanların bazı işleri örgütsüz olarak da yerine 

getirebilecek yeteneği bulunmakla birlikte, örgütlü 

çalışmalarla olanaklı olabilen işbölümü ve bunun 

sağladiğı uzmanıaşmadan yararlanarak işin niteliği

ni arttırmak istemeleri, 

- İnsanların belirli bir işi, başkalarının deneyimle

rindende yararlanarak yapmak suretiyle yapacakları 

işden nicelik ve nitelik bakımından daha iyi sonuç

lar almak istemeleri; örgütlerde belirli türden iş

lerin sürekli yerine getirilmesi nedeniyle anılan 

bilgi birikiminin oluşabilmesi, 

İnsanların örgüte olan gereksinimlerini belirleyen 

(özdeksel) nedenler dışında toplumsal içerikli nedenlerde 

bulunmaktadır. Bu nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir (10): 

(lO) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. HICKS-GULL?.T, Orga
nizasyonlar ••• , s. 82; CEMALCILAR-BAYAR-AŞKilli-OZ-ALP,s.l41. 
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- İnsanlar, kendisinin yaşadığı sorunlara benzer sorun

ları olanlarla ya da benzer duyguları yoğun olarak 

hisseden, aynı konulara ilgi duyan kişilerle bir a

raya gelmek ve iletişim kurmak suretiyle, sorunları

nın yükünü hafifletmek ve hissettiklerini paylaşmak 

gereksinimini duymaktadırlar. Bazı kulüp ve dernek

ler anılan nedenlerle kurulan örgütlerdendir. 

- İnsanlar belli bir amaç doğrultusunda bir araya ge

lerek, belli türden gereksinimlerini karşılayacak 

şekilde, çabalarını mantıksal bir ilişki tarzında dü

zenleyip belirli bir biçimi olan örgütler oluşturduk

tan sonra, bu örgüt içersinde yeniden örgütlenme çaba

sına girmektedirler. Çünkü daha önce kurulan ve yazı

lı kurallara göre çalışan örgüt insanların sosyal tür

den bir çok gereksinimlerine yanıt verecek niteliğe 

sahip olamamaktadır. Dolayısıyla insanlar, belli bir 

biçimi ve yapısı olmayan, yöre, meslek, bazı özel çı

karlara bağlı olarak çeşitli örgütler oluşturmaktadır

lar. 

d. Örgütlerin Değişik Görünümleri 

Örgütlerin çeşitli türden insan gereksinimlerine gö

re oluşması, onlara değişik görünümler kazandırmaktadır. ör

güt kavramının daha iyi görülmesi açısından, örgütlerin bu 

değişik görünümleriyle gözden geçirilmesi yerinde olacaktır. 

Örgütler yapılarına göre biçimsel ve biçimsel olmayan 

şeklinde türlendirilebilir (ll). 

(ll) Bkz. AŞKU1T, Organizasyon Teorileri, s. 8. 
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Biçimsel Örgü tl er : Çalışmaları açık ol,arak tanımlı 
~ 

ve yazılı kuralları olan yapılara biçimsel örgütler adı ve-

rilmektedir. Bu örgütler, çalışmalarıyla amaçlarıyla ve ça

lışanlar arasındaki ilişkileriyle tanımlı ya da biçimli bir 

yapıyı arz etmesi nedeniyle, "biçimsel" adını alniışlardır. 
·-
-~ 

Biçimsel Olmayan Örgütler : Bu örgütler, biçimsel ör-

gütler içersinde oluşmaktadır. Biçimsel örgütlerdeki insanla

rın çeşitli nedenlerle-ortak çıkarlar, yöre, meslek-bir araya 

gelerek yakın ilişkiler kurmaları, biçimsel olmayan örgütleri 

oluşturmaktadır. İnsanlar bazı gereksinimlerini karşılamak i

çin belirli bir biçim vererek oluşturdukları örgütlerde, bazı 

toplumsal gereksinimlerini tatmin edememektedirler. Diğer ta

raftan kurulan bu biçimsel örgütün büyüklüğü ve güçlülüğü kar

şısında bir süre sonra kliçüldüklerini, güçsüzleştiklerini his

setmeye başlamaktadırlar. Bu nedenle de yeniden biçimsel örgü

te karşı gmçlenme isteğini duyarak yakaladıkları değişik iliş

ki noktaları ile bir çok gruplar oluşturma yoluna gitmektedir

ler. Böylece oluşan biçimsel olmayan örgütlerde, bireyler bir 

taraftan ait olma, biçimsel yapıda kabul gören davranışlarla 

ilgili bilgi sağlama, fikir yaratabilme gibi, değişik türdeki 

toplumsal gereksinimlerini karşılarken; diğer taraftan da bi

çimsel örgüt karşısında kendilerini daha güvenli ve güçlü his

setme olanağına kavuşmaktadırlar. 

Biçimsel olmayan örgütler örgütte olumsuz söylentiler 

yaymak, getirilen değişikliklere direnmek ve örgüte zarar ve

rebilecek bazı standartlar geliştirmek yoluyla biçimsel örgü

te olumsuz yönde etki yapabilmektedirler. Diğer taraftan bu 
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örgütler biçimsel örgütün amaçlarını desteklemek, ilave i

letişim olanakları sağlamak, toplumsal kanış sağlamak ve 

hatta bazen yöneticilerin eksikliklerini tamamlamak gibi 

biçimsel örgüte olumlu yönde etkiler yapabilmektedirler (12). 

Örgütler, üyelerinin duygusal ilgisine göre bölümlen

dirildiğinde hizmet, ekonomik, dinsel, koruyucu, kamusal ve 

sosyal örgüt türleri ortaya çıkmaktadır (13). 

Yukarıda yaptığımız örgütle ilgili açıklamalardan 

sonra örgütü bir şema üzerinde göstermek istersek ŞEKİL-S' 

deki gibi bir görünüm ortaya çıkmaktadır. 

ŞEKİL- 8'de örgüt, hedefine doğru yol alan bir teker

leğe benzetilmiştir. Örgüte katılır katılmaz birbirleriyle 

etkileşime geçen bireylerin, kişisel amaçlarının birbirin

den değişik olduğunu göstermek için, tekerleğin merkezinden 

dışına doğru yön verilen aklar çizilmiştir. Tekerleğin üç 

ayrı yerinde görülen bombeler, bazı bireylerin örgüt amaçla

rına zarar verici niteliği olan bir amaç etrafında toplanarak, 

örgütün amacına doğru gitmesine engel olabilecek eylemleri 

olan biçimsel olmayan örgütleri simgelemektedir. Yönetim i

se, tekerleğin~rgüt) amaçlarına doğru dönmesini sağlayan 

bir alet durumundadır. Bunun için yönetim, bir taraftan te

kerleğin amaçlara doğru yol almasını sağlayan enerjiyi sağ

larken, diğer taraftan da tekerleğin dönmesini zorlaştıracak 

pürüzleri giderme görevini üstlenmiştir. Şekilde görüldüğü 

gibi, söz konusu pürüzler tekerleğin kendisinde (örgütte) 

(12) HICKS-GULLETT, Organizasyonlar ••• , s. 88. 
(13) AŞKUN, Organizasyon Teorileri, s. 10. 
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olabileceği gibi tekerleğin gideceği yol üzerinde (örgütün 

bulunduğu ortamda)de olabilmektedir. Tekerleğin ,ortasında 

çift yönlü aklar, bireylerin birbirleriyle ve yararlandık

ları her türlü malzeme (bilgi, makina, araç, gereç, yöntem 

vb.) ile karşılıklı etkileşim durumunda olduğunu göstermekte

dir. Yine tekerleğin altındaki çift yönlü oklar da örgüt ve 

çevresi arasındaki etkileşimi vurgulamaktadır. 

B. ÖRGÜTSEL ZAMAN KA VRAMI 

Örgütlerin nedenlerinden bir tanesi, zamanı yoğunlaştı

rabilmesidir. Başka deyişle örgütler, belirli bir sürede de

ğişik yetenekleribulunan çok sayıda insanın bir arada çalış

masını sağlayarak, sınırlı bir sürede elde edilebilecek çık

tıyı, miktar bakımından arttırabilmekte ya da istenilen ni

teliğe kavuşturabilmektedir. Dolayısıyla örgütlü çabaların 

örgütsüz çabalara göre insanların türlü gereksinimlerini da

ha etkili olarak karşılama üstünlükleri bulunmaktadır. 

Bir işletme örgütündeki zamanın nasıl oluştuğunu, işletme 

zamanının oluşumunda rol oynayan etkenleri, işletme zamanının 

önemi ve verimliliği gibi konuları içine alacak biçimde "iş

letme zamanı" kavramını enine boyuna ortaya koyabilecek açık

lamalara birinci bölümde yer verilmişti. Bu aşamada, işletme 

olarak çalışan belirli bir biçimsel örgütün zamanı konusunda

ki açıklamaların ışığında, genel olarak bir biçimsel örgüt za

~ kavramına geçiş yapılacaktır. Böylece herhangi bir biçim

sel örgüt için geçerli olabilecek "örgütsel zamanın" görünümü 

ana hatlarıyla ortaya koyulacaktır. Bunuh_için öncelikle bundan 
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sonraki açıklamalarımıza temel oluşturacak bir "örgütsel za

man" tanımının verilmesi gerekmektedir. Daha önce yapılan 

örgüt tanırnından yararlanılarak örgütsel zaman aşağıdaki gi

bi tanımlanabilir. 

Örgütsel zaman, en az iki insanın belirli bir amaç 

yönünde bir araya gelip, gerektiğinde fiziksel araçlardan 

da yararlanarak güç birliği halinde ve çalışmalarını belli 

bir yöntem temeline göre yerine getirerek belli bir süre i

çersinde yarattıkları zaman toplamıdır. 

tadır: 

Örgütsel zaman tanırnından aşağıdaki sonuçlar çıkmak-

- Örgütsel zaman bir grup insanın çabalarıyla oluşmak

tadır. Başka deyişle tek bir kişinin olduğu yerde 

örgütsel zaman oluşmayacaktır. örneğin, tek kişinin 

yönettiği, bütün işlerin robotlar veya otomatik ma

kinalar tarafından yapıldığı büyük bir fabrikanın 

olduğunu varsayarak, böyle bir fabrika ile ilgili 

örgütsel zamandan söz edilemeyecektir. 

- Örgütsel zaman, aynı zamanda bir grup insanın be

lirli bir amaç yönündeki çalışmalarıyla oluşmakta

dır. Örgütteki her bireyin örgüte katılmasını gerek

tiren kişisel amaçlarının bulunması doğaldır. Ancak, 

bu bireylerin amaçlarında ortaklık yoksa, yaptıkları 

çalışmalar sırasında geçen zaman "örgütsel zaman" ol

mayacaktır. 

- Örgütsel zamanı, örgütteki bir grup insan ve bu in-
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sanların kullandıkları fiziksel araçlar oluşturmak-
' tadır. Bunlardan insan zorunlu bir kaynak niteliğini 

taşırken, fiziksel araçların örgütsel zamana katkısı 

insanların isteğine bağlıdır. 

-Bir grup insan.~rtak bir amaç yöhünde çalışırken 
·e. 

aralarındaki ilişkilerin belli bir yönetim temeli-

ne göre düzenlenmiş olması gerekmektedir. Söz konu

su ilişkilerin gelişi güzel olması, örgütsel zamanın 

oluşmasına engel olacaktır. 
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5. ÖRGÜTÜN BÜROKRATİK (BİÇİMSEL) YAPISI 

A. ÖRGÜTÜN BÜROKRATİK YAPISININ ANLAMI 

"Örgütlerin yapı ve işleyişine ilişkin olayları açık

lamak ve kestirrnek amacıyla yapılan araştırma, gözlem, ince

leme ve deneyimlerden elde edilen bilgileri düzenli olarak 

ortaya koyan kavramlar, tanımlar ve önermeler bütünü" olarak 

tanımlanabilen örgüt teorileri (14), Uç türde incel~te-
--- ---- -

dir. Bunlar: Klasik, neoklasik ve modern örgüt teorileridir(l5). 

Klasik örgüt teorisinin üzerinde durduğu kavramlar, ta

nımlar ve önermeler örgütün biçimsel yapısı üzerinde yoğunla

şırken; neoklasik örgüt teorisi, klasik teorinin üzerinde dur

madığı, örgütün biçimsel olmayan yönünü ön plana çıkararak, 

örgüte değişik bir bakış açısı kazandırmiştır. Modern örgüt 

teorisinde sistem yaklaşımı ile örgütün biçimsel ile biçim-

(14) W.j.BYRT, Theories of Organization, Mc Graw-Hill Book 
Comp. Sydney, 1973, s. 2. 

(15) 
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sel olmayan yapılarının iç içe düşünüldüğü ve çevre ile o
~ 

lan etkileşimine dikkat çekilerek örgüte açık bir sistem tü-

rü kimliği kazandırılmış; durumsal yaklaşım ile de, örgütün 

.yapısı ve işleyişi konusunda ileri sürülen ilkelere "durum

sal" bir boyut getirilmiştir. 

"(') 

Açıklamalardan anlaşıldığı gibi, örgütün biçimsel ya-

pısı üzerinde yoğunlaşan ve dolayısıyla örgütün biçimsel ya

pısı ile ilgili görüşlerin temellerini atan teori, klasik ör

güt teorisidir. Daha sonra geliştirilen teoriler, klasik teo

rinin öne sürdüğü biçimsel örgüt yapısına ve bu yapının işleyi

şine yeni bazı boyutlar kazandırmıştır. 

örgütün biçimsel yapısı üzerinde durarak, düzgüsel 

(normatif) bir örgüt modeli geliştirip buna nbürokrasin 

adı veren klasik örgüt teorisyeni Nax Weber'dir (16). Nax 

Weber'in bürokrasi konusunda ileri sürdüğü görüşlere bugün 

yeni boyutlar eklenmiş olmakla birlikte, günümüzde geniş öl

çüde geçerliliğini korumaktadır (1?). 

Bir örgütün bürokratik yapısı denilince, örgüt yöne

timinin belirlediği, belirli bir biçimi olan ilişkiler çatı

sı anlaşılmalıdır (18). Daha kapsamlı·bir anlatım ile, bir 

örgütün bürokratik ya da biçimsel yapısı; 

(16) 
(17) 

(18) 

- Ulaşılacak örgüt amaçları yönünde yapılması gereken 

işlerin, bu işleri yapabilecek yetenekteki kişiler 

KREITNER, s. 219. 
Bu konuda bkz. TOKER DEREL!, Organizasyonlarda Davranış, 
Ar Ya., C.l, !stanbul, 1951, s. 15. 
JUSTIN G. LONGENECKER-CHi'ı.RLES B PRINGLE, ~1ana~ement, 
Charles E. Nerrill Pub. Comp., B.G.Columbus,984,s.200. 
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· arasında bölünüp, her bir işin yapılmasında izle
~ 

.necek yöntemlerin birbiriyle etkili ve mantıklı bir 

hareket tarzına göre ilişkilendirildiği, 

- !~görenlerin örgüt amaçlarına en iyi biçimde katkı

da bulunabilmesi için yetki ve sorumlulukların açık
·o 

ça·gösterildif!;i, 

- Tüm çalışmaların birbiriyle uyumlu olarak yapılma

sını sağlayacak işgörenlerarası iletişim kanalları

nın oluşturuldu~, kısacası, iyi tanımlanmış bir 

sistemi göstermektedir (19). 

Örgütün bürokratik yapısının kavram olarak neyi anlat

tığı bu biçimde belirtildikten sonra, örgütün bürokratik yapı

sını oluşturan ögelere de kısaca değinilecektir. 

Çalışmamızın giriş bölümünde örgütün biçimsel yapısı

nı belirtirken, bir örgütün yapısında öz öğe ve işleyiş öğe

leri olmak üzere iki türdeki ögenin bulunduğundan söz etmiş

tik. Öz öğe, örgütte çeşitli görevleri yerine getiren birey

leri gösterirken işleyiş ögeleri ise, örgüt üyelerinin birey

sel kaynaklarını, fiziksel ve fiziksel olmayan her türlü ola

naklarını ve örgütteki yöneticilerin örgütü anlama ve yönet

sel çalışmaların üstesinden gelme düzeyini göstermektedir. 

(19) 

B. ÖRGÜTÜN BÜIWKRNJ:!K YAPISI !LE İLGİLİ İLKELER 

örgütlerin çalışma konusu, iç ve dış çevre koşulları-

Örgütün biçimsel yapısının fonksiyonları için bkz. DO
NALT O. \VHITE-DAVID A. BEDNAR, Or~anizational Behavior, 
Allyn And Bacon, Ine., Boston, 19 6, s ... ?6,_Ayrıca ör
gütlemenin işlevleri için bkz. AŞKUN, Yonetım, s. 24. 
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nın, yararlandı~ı teknoloji ve biiyüklük gibi vb. durumsal 

etmenlerinin birbirinden değişik olması her örgüte özgiin bir 

nitelik kazandırmaktadır. Dolayısıyla her yerde geçerli yet

kin (mükemmel) bir örgüt yapısı modelini oluşturmak olanaklı 

görünmemektedir. Bununla birlikte örgütlerle ilgili yapılan 

araştırmalarda bazı konularda genellemeler yapmaya götürebi-

lecek sonuçların elde edildiği görülmüştür. örgüt yapısı ile 

ilgili olarak uygulamadaki gerçekleri yansıtan bu sonuçlar, 

üç grupta toplanarak aşağıdaki gibi sıralanabilir (20). 

- GENEL ÖRGÜT İLKELERİ 

ı. Ussallık İlkesi : Örgüt tUmüyle ussallık temeline 

uygun biçimde oluşturulmalıdır. Ussallıktan uzaklaşılınası ör-

gütün dengesini bozacaktır. 

2. Denge İlkesi : Örgütte işlerin .bölümlendirilmesi, 

işgörenlerin yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, işgören

lerarası ilişkilerin kurulması gibi örgütün yapısını belirle

yen bütün konularda "dengenin" sağlanmış olmasına önem veril-

melidir. 

3. Kıt Kaynakların Ekonomik Kullanılması İlkesi : ör

güt yapısı, örgüt amaçlarına en kısa ve etkili biçimde ula

şılmasını sağlayacak biçimde oluşturulmalıdır. 

4. Demokratiklik İlkesi : Örgüt, bireylerin kendileri

ni ilgilendiren kararlara katılabilmelerini sağlayacak şekil-

(20) Bu konuda bkz. CEf•IALCILAR-BAYAR-AŞKUN-ÖZ-ALP, s. 127; 
TOSUN, s. 84; ED\VIN B. :&'LIPPO-GRAY M. HUNSINGER, Hana
gement Allyn and Bacon, Ine., B.5, 1982, s. 196.-xY:rı
ca bu konuda yararlanılan yönetimin özellikleri konusu
na çalışmamızın giriş bölümünde yer verilmiştir. 
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de düzenlenmelidir. Buna göre iletişim sistemi, denge ilke

sinin de bir gereği olarak biitiJn yönleriyle etkili bir biçim

de çalışacak nitelikte olmalıdır. 

5. Güdüleme İlkesi : Örgüt, yapılacak biitün işlere ve 

girişilecek ilişkilere, bireylerin gönlillü ve istekli olarak 

katılmasını sağlayacak güdüleme araçlarıyla donatılmış olma

lıdır. 

6. Esneklik İlkesi : Örgütte çeşitli işlerin yerine 

getirilmesi için, bir taraftan standart çalışma yöntemleri 

uygulanarak belirlilik ve zamandan artırım sağlanmasına çalı

şılırken; diğer taraftan da örgütün değişen iç ve dış çevre 

koşullarına hızla uyum sağlayabileceği esnekliğinin bulunma-

sına özen gösterilmektedir. 

- BÖLÜMLENDİRME İLKELERİ 

7. Tanımlama İlkesi : Örglitü amaçlarına eriştirecek 

çabaları ve bu çabaların nasıl ve hangi niteliklere sahip 

kimselerce yapılması gerektiği, ussal ölçülerde değerlendiri

lip belirlenmelidir. 

8. Enerji Verme İlkesi : İşgörenler yerine getirecek

leri işlerdeki yetki ve sorumluluklarını açık bir biçimde 

bilmelidirler. Yetki ve sorumlulukların dengeli olmasına ö-

zen gösterilmelidir. 

- BtlTUNLEŞT!RME !LKELERİ 

9. Amaç Birliği İlkesi : Tüm örgüt üyelerinin, sapta

nan örgüt amaçları yönünde çalışmaları gerekmektedir. 
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10. İletisim Kurulması İlkesi : örgütte her işgöre

nin kimlerle, nasıl ilişkide bulunabileceğini gösteren ile

tişim sistemi kurulmalı ve örgütteki basamaksal sıralama her 

iş.gören tarafından bilinmelidir. 

~ 
ll. Standartlık İlkesi : Örgütte izlenen bazı kural, 

politika ve yöntemlerde standart biçimlerin olması örgütsel 

zaman kaybını önleyecek ve işlerin yapılış hızını arttıracak-

tır. 

12. Komuta Birliği İlkesi : Örgütte her işgörenin 

doğrudan bağlı olduğu tek bir amiri olmalıdır. 

C. ÖRGÜTÜN BÜROKRATİK YAPISINI BELİRLEYEN ETNENLER 

Yapı, sistem ve modeli anlatmaktadır. Herhangi bir 

varlığın yapısından söz edildiğinde, söz konusu varlığın 

amaçlarını doğasına uygun bir biçimde gerçekleştirecek, 

çeşitli işlevleri arasında düzenli bir ayarlamayı sağlayan 

sistem ya da model akla gelmektedir (21). 

Bir örgütün yapısını bel~rleyebilecek etmenler aşa

ğıdaki biçimde sıralanabilir (22). 

(21) 
(22) 

a. Örgütün içinde bulunduğu iç ve dış çevre koşulları 

b. Örgütün yarar lanabileceği teknoloji 

c. Örgütün büyüklüğ;ü 

d. Örgütün çalışma konusu 

e. Yönetimin seçmesi (tercihi) 

AŞKUN, Organizasyon Teorileri, s. 35. 
Bu konuda bkz. RICHARD H. HALL, Organizations: Structu
re and Process~ Prentice-Hall, Ine., Englewood Cliffs, 
B.2 1977 s.lOl; KOÇEL, s. 261; ALEERT K. WICKESBERG, 
Man~gement Orftanization, Meredith Pub. Comp., New York, 
1966, s.?; LO GENECKER-PRINGE, s. 209; FLIPPO-MUNSINGER, 
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a. Çe.vre 

Bütün örgütlerin kendilerine özgü çevresel koşulları 

bulunmaktadır. Bir üniversiteyi, bir sanayi işletmesini, bin· 

parti ya da bakanlık örgütünü e~e alalım. Bu örgütlerin için

de bulundukları dış çevrelerden ~azıları daha kararlı ve kes-
.() 

tirilebilir niteli~e sahipken; de~işken koşulların şekillen-

dirdiği, belirsizlik gösteren ve gelişecek olayları kestir

menin güç olduğu çevreler de bulunmaktadır. Örneğin bir iş

letme çevresinde belirsizliği yaratan etkenlerden en önemli

si çok sayıdaki rakiplerin uyguladıkları stratejilerdir. Bun

lar fiyatlardaki değişiklikler, ürün dizaynındaki değişiklik

ler, reklam yöntemleri vb. stratejilerdir (23). 

Örgüt-çevre ilişkileri konusunu ele alan çeşitli a

raştırmalarda, örgütün yapısını ve işleyişini etkileyen de

ğişik çevresel değişkenlerin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu 

çevresel değişkenler arasında sosyal, ekonomik, politik, hu

kuki ve teknik çevre koşulları sayılabilir (24). 

Çevresel ögelerin karmaşık ve dinamik olduğu ortam

larda çalışan örgütler için organik ya da esnek bir organi

zasyon yapısı daha uygun olurken; çevresel ögelerin dural 

(statik) bir görünüm taşıdığı ortamlardaki örgütlerin bürok

ratik ya da mekanik bir örgüt yapısını seçmeleri daha uygun 

olacaktır (25). Örneğin bir işletme örgütündeki üretim bö-

(23) 
(24) 
(25) 

LONGENECKER-PHINGLE, s. 206. 

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. KOÇEL, s. 261. 

HEHNET ŞAHİN, "Yönetim Teorisinin 
ru~D.ü. İ.İ.B.F. Der. C.I I, s. 
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lUmUnUn örgüt yapısı il~ ar-ge bölümUnUn örgüt yapısı, iliş-
~ 

kide bulundukları çevrelerin değişik olması nedeni ile bir-

birinden farklı olacaktır. Üretim bölümü için daha mekanik 

bir örgüt yapısı uygun olurken, ar-ge bölümüne organik bir 

örgüt yapısı daha uygun olacaktır (26). 

-~ 

Yine araştırmalar sonucunda, devingen (dinamik) çevre-

lerde çalışan işletmelerin başarılı olabilmeleri için dural 

çevrelerdekilere göre daha yerinden yönetimci(ademi merke

ziyetçi) olmaları gerektiği ortaya çıkmıştır (27). 

b. Teknoloji 

Teknoloji, örgütlerin amaçlarına ulaşma yolundaki ça

balarında yararlandıkları her türlü fiziksel niteliği olan

makina, teçhizat, alet vb.- araçlar ve zihinsel niteliği o

lan-programlar, kavramlar, modeller vb.-araçlar toplamı o

larak tanımlanabilir (28). 

Teknoloji, örgüt yapısını büyük ölçüde şekillendiren 

ve belirleyen bir etken olmaktadır. Nitekim yapılan araştır

malarda, işletmelerin kullandıkları teknolojilerin, yönetim 

sıradüzeyindeki (hiyerarşi) düzeylerin sayısını, yöneticile

rin ve gözlemcilerin denetim alanını, işletmedeki yönetici 

(26)Bu konudaki araştırmalar için bkz. KOÇEL, s. 256; LONGE
NECKER-PRINGLE, s. 206; KREITNER, s. 240; Ayrıca Organik 
ve mekanik örgüt yapılarının özellikleri konusunda bkz. 
KREI~JER, s. 241. 

( 27) LONGE1ifECKER-PRIUGLE, s. 206. 
(28)Teknoloji tanımları için bkz. TAMER KOÇEL, İş İdaresi, 

AND.Ü. Ya. No.39 AÖF Ya. No.ll, C.l~ Ankara, l974, s.48; 
jAJ:itES L. GIBSOIT-jOHN M. IVENCEVICH-JAMES H. DONNELLY, 
Organizations: Structure-Process-Behavior, Business Pub., 
Ine., Dallas, 1973, s. 106; KF..EITNER, s. 82. 



ve gözetimcilerin sayısını etkilediği saptanmıştır (29). 

c. Büyüklük 

Örgütlerin yapılarını etkileyen ve örgütsel yapıyı 

' belirleyici etmenlerden birisi de örgütün büyüklüğüdür. 
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Büyüyen bir örgütün biçimselliği de artma eğilimi 

gösterecektir. Örgüt üyelerinin birbirleriyle yakın ileti-

şimde bulunabildiği küçük örgütlerde, işlerin yerine geti

rilebilmesi için koyulan kurallar, yönetmelikler ve yazılı 

yönergeler belirlenmekle birlikte, çoğu işler söz konusu ku

rallara başvurmaya gerek duyulmadan, kişisel iliŞkilere göre ye

rine ge:ÇirilebilmekteO.ir .. Ancak örgüt büyüdükçe çeşitli eylem

lerin birbirleriyle uyum halinde yürütülmesini kişisel iliş

kilerle sürdürmek olanağı zorlaşmaktadır. O zaman bir taraf

tan varolan biçimsel kurallar yürürlüğe konulurken, diğer ta

raftan da yeni kurallara gerek duyulabileeektir (30). 

Büyüklüğü birbirinden farklı olan örgütlerdeki değiş-

kenlerden birisi de, yönetim sıradüzenindeki düzeylerin sa

yısıdır. Büyük örgütlerde, tepedeki yöneticiler ile işçiler 

arasındaki uzaklık daha fazla olmaktadır. İşte yönetim sıra

düzenindekibasamak sayısının artması, örgütteki biçimsel ku

ralların işlerliğini de arttıracaktır (31). 

(29) joan Woodward'ın yaptığı araştırmalar için bkz. GIBSON 
IVANCEVICH-DOlmELLY, s. 93; HALL, s. 119; KOÇEL, "Yöne
tim ve Organizasyon ••• ", s. 258. Ayrıca Teknoloji ve 
örgüt yapısı arasındaki ilişkileri konu alan diğer a
raştırmalar için bkz. HALL, s. 120. 

(30) Bu konudaki araştırmalar için bkz. LONGENECKER-PRINGE, 
s. 205. 

(31) Bu konudaki bkz. GIBSOH-IVANCEVICH-DOHNELLY, s. 318. 
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Örgütün büyüklüğü, örgütteki uzmanıaşma derecesi ü-

' zerinde de etkili, olmaktadır. Büyük örgütlerde yürütülecek 

çalışmaların çokluğu nedeniyle işbölümü artmakta ve buna 

bağlı olarak uzmanlaşma da daha ileri derecelerde olabilmek

tedir (32). 

d. Örgütün Çalışma Konusu 

Örgütün kurulma amacı ve bu amaç doğrultusundaki ça

balarının niteliği, örgütün yapısını belirleyen önemli bir 
' .... 

etmen olmaktadır. Bir üniversitenin, hastanenin, kar amacıy-

la çalışan bir işletmenin ya da bir siyasal partinin çalışma 

konularının farklı olması, örgüt yapılarını da birbirinden 

farklı niteliklere büründürecektir. Topluma yüksek öğretim 

görmüş kişiler kazandırma görevi yanında, daha da önemlisi 

toplumun sağlıklı olarak ilerlemesinde ışık tutup güç verecek, 

bilimsel araştırmalar yapma görevini üzerine alan üniversite

lerin, bir PTT örgütü ya da bir ortaöğretim genel müdürlüğünün 

örgüt yapısı gibi mekanikliği ağır basan bir örgüt yapısına 

büründürülmesi düşünülemez. Üniversitelerin çalışma konusu 

nedeniyle kendine özgü esnekliği olan, merkezi olmayan bir 

karar alma düzenine sahip, standartlaşmanın düşük düzeyde 

olduğu, .kontrol alanının geniş tutulduğu, "organik" bir ör-

güt yapısına sahip olması gerekmektedir. 

Böylece bir örgütün çalışma konusunun, yararlanacağı 

teknolojiyi, büyüklüğünü ve çevresini büyük ölçüde belirle

me özelliğine sahip olması, bu etmenin konumuna diğer etmen

lerden farklı bir görünüm kazandırmaktadır. 

(32) Bu konudaki araştırmalar için bkz. LONGENECKER-PRINGLE, 
s. 205. 



e. Yönetirnin Seçm~si (tercihi) 
~ 
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Örgütün çalışma konusu, Çevresi, yararlandığı tekno-

lojisi ve b~.lyükli.ig-ü örgüt yapısını belirleyici ni te likteki 

etmenler olmakla birlikte, ·bu etmenleri. değerlendirerek ör

gütün yapısına biçim verecek en son etmen yönetirndir. 

·e 
Bir örgütün kendiliğinden çevredeki değisikliklere 

göre ayarlanması, teknolojik gelişmelere ayak uydurması ya 

da uygun bir büyüklüğe sahip olması olanaklı değildir (33). 

Çalışma konusu belli olan bir örgütün, hangi çevrede 

kurulacağını, uygun teknolojilerin hangisinden yararlanaca

~ını vehangi büyüklükte kurulacağını; örgütün kurulmasından 

sonra da ortaya çıkan yeni gelişmeler karşısında kurulan ya-

pıda ne yönde değişikliklerin yapılacağını belirleyecek güç 

yönetimdir. Yönetimin bu zor görevi başarabilmesi ussallık-

la hareket etmesine bağlı olacaktır. 

Bir örgütün yapısını oluşturmada yararlanılan ilke

ler ve örgi.it yapısını belirlemede etkili olan etmenler yu

karıdaki gibi incelendikten sonra, bütün bu açıklamalar 

ŞEKİL-9'daki bir şema üzerinde gösterilebilir. 

Şekilde görüldüğü gibi bir örgütün bürokratik yapı-

sını şekillendiren ve örgütün üzerine oturacağı temeli o-

luşturan güç "yönetimdir". 

Yönetim her zaman genel örgüt ilkelerinden (1) ile 

gösterilen ussallık temeline göre hareket etmelidir. Yöne

ticiler, örgüt amaçlarına göre, şekilde (A) ile gösterilen 

(33) HALL, s. 127. 
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alanda yer alan, örgüt 'yapısını belirleyici etmenleri değer-

' lendirerek, genel örgüt ilkelerinin üzerine oturacak bir ör-

~lt yapısı oluşturacaklardır. Teraziye benzeyen içi taran~ış 

alanda, örgütü ayakta tutan altı tane genel örgüt ilkesi bu

lunmaktadır. Örgütün (2) ile gösterilen hassBs bir denge üze-

rinde olduğu açıkça görülmektedir. 

!şte örgüt, bu genel ilkeler üzeninde, yerine geti-

rilecek çalışmaların bölümlendirilmesi, kişilerin atanması, 

kişilere yetki ve sorumluluk verilmesi ve en sonunda çalış

maların erişilmesi gereken genel sistem amaçları yönünde 

bütünleştirilmesi aşamalarında yer alan,örgüt ilkelerinden 

yararlanılarak kurulmaktadır. 
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6. ÖRGÜTÜN BÜROKRAT:tK Y.AFISININ ÖEGÜTSEL ZANAN ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

ner örgütün yapısını belirleyen etmenlerin kendine 

özgü, farklı niteliklerinin bulunması ve örgüt yapısının 

bu etmenlere göre oluşturulması ile, birbirinden çeşitli 

yönlerde farklı olan örgüt yapıları ortaya çıkmaktadır. 

Buna göre oluşan her örgüt yapısının da ksndine özgü bile

şimiyle örgütsel zernan üzerinde farklı etkiler yaratacağı 

mantıksal bir çıkarımdır. Dolayısıyla örgüt yapısının ör

gütsel zaman üzerine etkilerini belirlemede yararlanılacak 

ve tüm örgütleri temsil eden bir biçimsel örgüt yapısı mo

deli bulmak olanaksızdır. Bunun için söz konusu etkilerin 

belirlenmesinde, tüm örgütlerin bürokratik yapılarında gö

rülebilecek bazı yapısal kavramlardan yararlanılabilir. 

Çalışmamızda yararlanacağımız bu yapısal kavramlar, 

bir kaynakta örgütsel sorunların od8klaştıkları konular o

larak belirtilen (34), örgüt şema ve kılavuzları, yetki a

lanı, merkezle~me ve merkezleşmeme ile örgütsel iletişim 

kavramlarıdır. 

(34) Bkz. SABUNCUOGLU, Organizasyon, s. 49. 
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A. ÖRG.ÜT ŞEr•IA VE KILAVUZLARININ ÖRGÜTSEL ZAI'~IAN ÜZERİ

' NE ETKİSİ 

a. Örgüt Çema ve Kılavuzları 

Bir örgüt1in biirokratik yapısı ve işleyişi konusunda-

ki bilgilerin öğr~nilebilecegi kaynaklar, örgüt şema ve kı-

lavuzlarıdır (35). 

Örgüt .Şemaları: Örgütün amaçlarına erişmesi için ye

rine getirilecek belli başlı çalışmaları, bu çalışmaların 

hangi ilişki esasına göre birbirine baglandığını ve hangi 

ünvanıara ve yetkilere sahip kimseler tarafından nasıl bir 

ilişki düzeni içersinde yerine getirileceğini topluca gös

teren, anlaşılması kolay, grafik~el anlatımlar olarak tanım

lanabilir. 

Örgüt şemaları, özellikleri arasında belirtildiği 

gibi, örgütün biçimsel yapı ve işleyişini ana hatlarıyla 

ve yalın olarak belirtınesi nedeniyle, örgüte tek başına 

bir çok yararlar sağlamaktadır. Ancak örgüt amaçlarını des

tekleyen söz konusu yararların artması isteniyorsa, bu şe

maların ayrıntılı bir kılavuz ile desteklenmesi ve bütün

lüğün saglanması gerekmektedir. İşte örgütün amaçlarını, a

maçlara ulaşmak için yerine getirilecek işlerin tanımlarını, 

örgütün çalı0maları sırasında uyacağı genel ilkeleri, bazı 

olaylar karşısında izlenecek standart genyöntemleri ve kı

lavuzda geçen orun ve terimleri açıklayıcı bilgileri içe-

(35) Örgüt Şem~ ve Kılavuzları hakkında ayrı~tı~ı bilgi i
çin bkz. INAL CEM AŞKUN, 11 İşletmelerde Orgut Şernaları 
ve Kılavuzları, ESADER, C.IV, s.2 (Haziran,l968), s.91; 
Hüssb!JMAN-RUGHES, s. 187. 
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ren kitapçığa da örgii;t 'kılavuzu adı verilmektedir (36). 

' 
b. Örgüt ~;ıema ve Kılavuzlarının örgiitsel Zaman üze

rine Etkileri 

Örgijt şema ve kılavuzlarının örgi5tsel zamana olan 

katkıları, daha hazırlanmıları sırasında meydana gelmekte

dir (37). Örgüt şema ve kılavuzlarını hazırlayan ya da ha-

zırlanmasına yardım eden y~neticiler, örgütlin işleyişini ka

ğıt üzerinde görüp prova ederek, örgütün çalışması sırasın

da çıkabilecek bazı aksaklıkların neden olabileceği örglitsel 

zaman kayıplarını önceden görerek, bunları en az düzeye in

direcek önlemleri alabilme olanagını elde edebileceklerdir. 

Örgüt şernaları üzerinde, örgütün yapısı ve işleyişi

ni topluca görme olanağını elde eden yöneticiler, düşüncele

rini örgütün işleyişi üzerinde yoğunlaştırabileceklerdir; 

böylece sürekli olarak örgütü gözden geçirme, örgütün denge

sini bozucu noktalarını görebilme, geliştirilebilecek alan

larını saptama ve bu alanların ne şekilde geliştirilebilece

ğini planlama olanağını elde edebileceklerdir. Bütün bu olay

larda önemli ölçüde örgütsel zaman kazancı sağlanacağı orta

dadır. 

Hazırlanan örgüt kılavuzlarında yer alan iş tanımla

rı, örgütlerin hangi niteliklere sahip kişileri işe alacağı

nı göstermesi nedeniyle önemli bir yol gösterici olmaktadır. 

(36) 
{37) 

Bkz. AŞKUN, "!şletmelerde ÖrgUt Şernaları ••• ," s. 103. 

örgüt şema ve kılavuzlarının yararları konusunda bkz. 
A.g.k., s. 102. 
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uygun bir biçimde sa~lanabilmesi olanağı elde edilecektir. 

İşgBrenler gBrevlerini, -yetki ve sorumluluklarını, 

diğer orunlardaki kişilerle olacak ilişkilerini Brgüt şema 

ve kılavuzlarında açık bir biçimQ% gBrebilme olanağını elde 

ettiklerinden, her şeyden Bnce Brgüte yeni katılmanın gerek

tirdiği uyum sUresini kısaltabileceklerdir. Bu da Bnemli bir 

Brgütsel zaman kazancıdır. ÇUnkU işgBrenler, Brglite vermele

ri gereken zaman katkısını, Brgüte uyum sa~lama süreci içer

sinde istenen Blçiilerde veremeyeceklerdir. 

Örgütteki yetki ve sorumluluklarını tam olarak Bğre

nemeyen bir işgBren, kendi işinde yapacağı hatalarla Brglit

sel zaman kaybı yaratırken; diğer taraftan da başkalarının 

yetki alanlarına girmek ve sık sık gBrevleri konusunda üst

lerine danışmak durumunda kalabilecektir. İşgBrenlerin sık 

sık Ustlerine başvurması yBnetsel zaman kaybına yol açacak-

tır. Yöneticilerine sık sık gitmek yerine, gBrevlerini anla

dığı biçimiyle yapan işgBren ise, başkalarının yetki alanla

rına girebilir. Bu durumda, işgörenin hem asıl yetki alanın

da yapması gereken işleride eksik yapma olasılığı artacak 

hem de çeşitli yetki çatışmalarına yol açabilecektir. Her 

iki sonuçta da örgütsel zamanda kayıplar olaca~ı açıktır. 

Örglit kılavuzlarındaki iş tanımları terfi, ücretle

me, eğitim gereksinimlerinin saptanması gibi amaçlarla, iş

görenlerin değerlendirilmesinde yönetim açısından Bnemli 
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bir ölçü olu~turmHktadır (38). Ellerinde, işgörenleri değer

lernede yararlanacakları nesnel (objektif) ölçtiler bulunAn 

y~neticiler, i$gÖrenlerin örgtit zamanına etkili bir biçimde 

katkı yapmalarını sağlayacak uygulamalar yapabilirler. İş

görenlerde hangi ölçülere göre değerlendirildiklerini bilir
-~ 

lerse, çabalarını buna göre dtizenleyerek örgi_itsel zamana da-

ha fazla katkı yapabileceklerdir. 

Örglitlin, açık bir sistem anlayışı içersinde değerlen-

dirilmesi gerektiğinden, ilişki içinde bulunduğu çeşitli çev

reler vardır. Bu nedenle örgütü çeşitli nedenlerle tanımak 

isteyen kişi ve kuruluşlar olacaktır. Örgüt şema ve kılavuz-

ları, örgütti çevreye tanıtınada yararlanılan araçlardan biri

sidir. Bu araçların varlı~ı örgtitü tanıtmak için harcanacak 

zamanı azaltmaktadır. Örneğin her yıl işletmeleri, çeşitli 

konularda bilgi almak isteğiyle ziyaret eden çok sayıda öğ-

renci bulunmaktadır. 

Sonuç olarak bir örgütte, örgüt şema ve kılavuzları

nın bulunması ve bunlardan etkili biçimde yararlanılmasının 

örgütsel zamana önemli ölçüde katkılar sağlayacağını; tam 

tersine, örgüt' şema ve kılavuzlarından yararlanılmamasının 

da örgütsel zaman kayıplarına yol açacağı söylenebilir. 

B. ÖRGUrrrrEK.t YE1'Kİ ALANININ ÖRGUrJ:SEL ZAJVIAN ÜZERİNE 

a. Yetki Alanı Kavramı 

Örgüt amaçlarına erişilmesi için yerine getirilecek 

(38) A:_~KUN, !sgören, s. 284-291. 
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çalı~maların belirlenmesi ve çeşitli .temellere gBre b51Um-
4 

landirilmesi yapıldıktan sonra, bunların etkili bir biçim-

de yerine getirilebilmesi ve birbiriyle uyumlu bir biitiin 

olarak örgüt amaçlarına yöneltilebilmesi için, yeniden 

~plandırılması gerekmektedir. İşte yetki alanı ya da de-

netim alanı olarak anlatılan kavram, bu a~:amada ortaya çık

maktadır. Belirli çalışma gruplarının yerine getirilmesin

den doğrudan sorumlu olan yöneticilerin, söz konusu çalış

ma grubunda görev almış kişilere doğrudan buyruk verme ve 

verdiği buyrukların yerine getirilip getirilmediğini doğru

dan denetleme yetkisi bulunmaktadır. Böylece örgütte, deği

şik çalışma gruplarının yerine getirilmesinde doğrudan yet

kisi olan ve çalışmaların yerine getirilmesi sorumluluğunu 

taşıyan yBneticilerin, belirli işgören sayılarıyle sınırlı 

olan yetki alanları oluşmaktadır. 

Örgütte belirli bir çalışma grubunuh Brgüt amaçları 

yBnünde yerine getirilmesi konusunda dogrudan yetkili ve so

rumlu olan bir yöneticinin, yetkisi dahilindeki çalışmaları 

etkili bir biçimde yaptırabilmesi için, kendisine doğrudan 

emir verip bilgi isteyebileceği biçimde bağlanan veya bağ

lanacak olan işgörenlerin sayısı o yöneticinin yetki alanı, 

vönetim alanı ya da denetim alanı olmaktadır. Yetki alanı 

daha öz olarak, bir yöneticiye doğrudan bnğlanan ast sayısı 

olarak tanımlanabilir (39). 

(39) Yönetim alanının tanımları konusunda bkz. KREITNBR, 
s. 248; LONGENECKER.;..PRINGLE, s. 229; SISK, r-"Ianagement 
and Organization, s. 297. 
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Bir Brglitteki y~netim alanlarının geniş ya da dar tu
~ 

tulmasında gözöni.inde bulundurulması gereken bazı etmenler 

bulunmaktadır. Bu etmenler arasında şunlar sayılabilir (40): 

!şin Niteligi: Bir,yöneticiye doğrudan bağlanacak 

astlar tarafından yerine g~~irilecek işlerin basit, hep ay

nı tiirde ve tekrarlanabilir niteliğinin bulunması, o yöne

ticinin yetki alanını genişletebilir. Tam tersine birbirin-

den farklılıklar gösteren, karmaşık ve değişken nitelikteki 

işleri yürütmekle sorumlu yöneticilerin yetki alanları, öz

deş işlerdekilere göre daralacaktır. 

Astıarın Niteliği: Yöneticinin üstlendiği çalışmalar

da görev alacak astıarın iyi eğitilmiş olması, öz-denetimle

rinin yüksek olması ve yöneticinin daha az denetim gözetimi

ne gereksinim duymaları, o yöneticinin yönetim alanının ge

niş tutulabiliceğini destekleyen verilerdir. Sözü edilen 

veriler olumsuz olduğunda da yetki alanının dar olmasını 

gerektiren bir ortam oluşturacaktır. 

Yöneticinin Yönetsel Yeteneği: Bir yBneticinin insan

larla olan ilişkilerinde başarılı olma,kendisine bağlı kişi

leri isteklendirme ve etkili iş yaptırma gibi bir yönetici

de bulunması gereken bir çok özellikleri bUyük ölçlide taşı

ması, o yöneticinin yetki alanını genişletecektir. Yöneti

cide anılan özelliklerin az olması da yönetim alanını daral-

tıcı nitelikte etki yapacaktır. 

(40) Bu konuda bkz. CENALCILAR-BAYAR-AŞKUN-ÖZ-ALP, s. 122; 
LONGENECKER-PRINGLE, s. 231; KREITNEH, s. 250. 
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b. Yetki Alanının Örgütsel Zaman Üzerine Etkileri 
~ 

Örgütteki yetki alanlarının aşırı geniş ya da aşırı 

dar tutulması, örgütsel zaman Uzerine olumsuz etkiler yarat

maktadır. 

Yetki alanlarının çok dar oldugu 5·Ggiit yapısında, a

şırı denetimin yarattığı bazı sorunlar ortaya çıkabilir. 

Bu durumda astlar, görevlerini sUrekli bir denetim baskısı 

altında yapacaklardır ki, bu da moral bozukluğuna, yaratı

cılık düzeneklerinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyen 

ve iş veriminin düşmesine yol açan bir ortamdır. Anı-

lan olumsuz çıktıların bulunduğu bir ortamda örgütsel zaman

daki kayıplar açıkça görülmektedir. 

Yetki alanlarının gereğinden dar olduğu bir örgütte, 

dikey iletişimin çok sayıda yönetim basamağından oluşan u

zun bir hatta meydana gelmesi, iletişimin yavaşlamasına ve 

zaman kaybına yol açacağı gibi, kararların zamanında alına

mamasının yaratacağı kayıplarada neden olabilir. 

Yetki alanları dar tutulan bir örgütte meydana gele

cek diğer bir yapısal sonuç da, örgütteki yönetsel zamanın 

oransal olarak yüksek görülmesidir. Bu da örgütsel zamanın 

verimsiz kullanılması anlamına gelmektedir. 

örgütteki yetki alanlarının gereğinden geniş tutul

ması yöneticilerin astıarının gözetim ve denetimi için a

yırmaları gereken zamanı arttırırken, diğer yönetsel çalış

malara ayıracakları zamanı azaltacaktır. Örgütte diğer yö

netsel işlevlerden olan planlama, örgütleme, uyurolaştırma 
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ve yetiştirmeye ayrılan. zamanın yetersiz olması durumunda, 
~ 

örgütsel zaman ijzerinde 'ne gibi olumsuz etkiler oluşabile-

ceği, "Yönetim ve Zaman 11 .adlı böl1imde ayrıntılı olarak be

lirtilecektir. 

Sonuç olarak örgütteki yetki alanlarının, bazı etmen-
·e 

ler gözönüne alınarak saptanması gerektiğini, tersi durumlar, 

söz konusu etmenlerin gözardı edilmesiyle oluşturulacak yet

ki alanı modellerinin örgütsel zamanı olumsuz yönde etkile

yeceği söylenebilir (41). 

C. ÖRGÜT'rEK! MERKEZLEŞI•1E VE MERKEZLE.ŞMEf>1EN!N ÖRGÜTSEL 

ZAI•1AN ÜZERİNE ETKİLER! 

a. Herkezleşme ve Ivierkezleşmeme Kavramları 

Bir örgütteki merkezleşme ve merkezleşmeme kavramları, 

karar alma yetkisinin örgüt yapısındaki genel görünümünü a

çıklayan kavramlardır. Karar alma yetkisinin örgütün üst ba

samaklarında toplandığı ya da yoğunlaştığı bir örgüt yapısın-

da merkezleışme; karar alma yetkisinin, örgüti.in üst basamakla

rından alt basarnaklarına doğru belli ölçülerde devredilerek 

dağıtıldığı bir örgütte ise merkezle$meme niteliğini belirten 

bir görünilm bulunmaktadır (42). 

(41) 

(42) 

Merkezleşme ve merkezleşmeme, temelde yetki göçerimi 

!deal bir yetki alanı modelinin bulunmadığını, yetki a
lanı modelinin örgiitiin yapısına göre şekilleneceğini be
lirten görüş için bkz. KREITNER, s. 250. 
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. SABUNCUOGLU, Organi
zasyon, s. 57; WHITE-BEDNAR, s. 78; SCANLAN, s. 214; 
KRBIJ:NER, s. 250. 
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ile ilgili. kavramlardır'. Bir örgii.tte merkezleşmemeyi yaratan 
~ 

olay yetki göçerimi olmakla birlikte, merkezleşmeme yetki gö-

çerimi ile aynı anlama gelmemektedir. Nitekim merkezcil yapı

lı örgütte yetki göçeriminin olmadığı söylenemez; astıarına 

yetki göçerirri'i yapan yöneticiler bulunabilecektir. Ancak yet-
·-

ki göçeriminin·esistematik olarak örgiitlin her yerinde gerçek-

leştirildiği durumda bunun düzeyi, merkezcil yapısı olmayan 

bir örgütü yaratacaktır (43). 

Uygulamada, ne örgi.itte alınan kararların tiimiiyle U st 

basamaklarda toplandığı tam bir merkezcil örgüt yapısı, ne 

de tüm karar alma yetkilerinin alt basarnaklara aktarıldığı 

tam bir merkezkaç örgüt yapısı bulunamaz. Dolayısıyla örgüt

teki merkezleşme ve merkezleşmeme bir eğilim ve dereceyi gös-

teren olaylardır (44). 

b. Örgütteki Merkezleşme ve Merkezleşmemenin Ör

gütsel Zaman Üzerine Etkileri 

aa) Örgütteki t'Ierkezleşmenin Örgütsel Zaman 

Üzerine Etkisi 

Karar alma yapısı merkezcil olan bir örgütte, örgüte 

ilişkin alınan önemli kararların bilyük bir bölümli list basa

maklarda bulunan az sayıdaki kişi tarafından alınacağından, 

(43) 

(44) 

Bkz. LONGENECKER-PRINGLZ, s. 237. Ayrıca "yetki 
mi" kavramı konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. 
CEM A:ŞKUN, "Yönetimde Yetki Göçerimi", ESADER, 
s. ı (Ocak,l9?0), s. 6?. 

göçeri
INAL 
c.rv, 

CENALCILAR-BAYAR-AŞKUN-ÖZ-ALP, s •. l31; Ayrıca örgUtte
ki merkezleşme ve merkezleşmeme derecesini belirlemede 
yararlanılan ölçüler için bkz. KREITNER, s. 251; WHITE
BEDNAR, s. 78. 
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bu örgütte her şeyden önce üst basamak yöneticilerinin gün

lük işlere daha fazla zaman ayırmaları gerekir. Bunun sonu

cu olarak yöneticilerin di~er yönetsel işlevlere ayırmaları 

gereken zaman yetersiz kalacaktır (45). Örgiltsel zamanın o

luşumu ve kullanımını, yönetim ya da başka deyişle yönetsel 

zamanın oluşma biçimi belirleyeceğinden yönetsel zamanki söz 

konusu yetersizlikler, örgütsel zaman üzerinde olumsuz etki

ler yaratacaktır. Örne~in bir işletmedeki yöneticilerin var 

olan üretim sisteminin yenilenmesi gerektiğini geç anlaması 

uzun bir süre örgi.itsel zamanın verimsiz olarak kullanılması-

na yol açabilir. Yine yöneticilerin ayrıntılı ve rutin iş

lerle uğraşmaları, örgüt amaçlarına zarar verebilecek nite

likteki bazı sorunları iş işten geçtikten sonra görmelerine 

ve dolayısıyla örgütsel zaman kayıplarına neden olabilir. 

Örgütte karar alma yetkisinin merkezleştirilmesi, çe

şitli çalışmalarda genellikle uzun bi.irokratik işlemleri ge

rektirdiğinden, karar alma sUresini uzatmaktadır. Bu da örgü

tün çe~~tli islemlerde z~man kaybetmesine ve bazı fırsatları 

kaçırmasına neden olabilir. Özellikle hızlı karar alınmasını 

gerektiren durumlarda bölümlerin karar alma yetkisinin bulun

maması, önemli ölçüde örgütsel zaman kaybına yol açabilir. 

Merkezcil bir örgiit yapısında, üst düzey yöneticile

ri çok sayıda karar vermek durumunda kaldıklarından, karar-

(45) Yöneticilerin bulundukları yönetim basamakları bakımın
dan yönetsel işlevlere ayırmaları gereken zaman miktar
ları konusunda bkz. ROGER OLDCORN, Ivlanagement, Pan 
Books, Ltd., London, 1982, s. 29. 
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ların etkinli~i için ~e~ekli olan bilgi toplama ve de~erle

meye yeterince zaman ayırma olanakları bulunmamaktadır. Kuş

kusuz böyle koşullarda alınacak kararların sonuçlarından ör

gütsel zaman oluşumunun olumsuz yönde etkilenme olasılığı 

yüksek olacaktır (46). 

Örgütte kararların büyük ölçüde üst yönetim basamak

larında alınması, genel örgüt ilkelerinden "demokratiklik" 

ilkesini ortadan kaldıracaktır. Bu durumda işgörenlerin, 

görevleriyle ilgili olarak alınan kararlarda hiç bir pay

ları olmadığından, söz konusu kararları desteklerneme yoluna 

gidecekler, çalışmalarını isteksiz ve yaratıcılık yönü dü

şük olarak yapacaklardır. Diğer taraftan alınan karara ka

tılmayan işgörenlerin, karar konusu ile ilgili üst basamak 

yöneticilerinin göremediği ve kararın sağlıklı alınması yö

nünden yararlı olacak bazı farklı bakış açıları bulunabile

cektir. Karar alımında yer alması gereken bu değişik bakış 

açılarının bulunmaması da, kararın etkinliğini düşürecek-

tir (47). Her iki sonuçta da örgütsel zaman önemli ölçüde zara-

ra uğrayacaktır. 

Yukarıda merkezcil bir örgüt yapısının örgütsel zaman 

üzerine olan olumsuz yöndeki etkileri belirtilmeye çalışıl

mıştır. Bir örp,ütün merkezcil yapıya sahip olmasının yeri

ne göre örgütsel zamana olumlu yönde etkileri de bulunmak

tadır. 

(46) Bu konuya III. böliimde yer alan "yönetimde karar alma ve 
zaman" başlığı altında ayrıntılı olarak değin:ile.cektir. 

(47) ZEY'IAT SABUNCUOGLU, Endüstriyel Davranışlar, Bursa 
İ.T.İ.A. İşletme Fak.Ya.No.lO, Bursa, 1982, s.l44. 



173 

Merkezleşmenin ~rglitteki bazı çaba1arın gereksiz ye-

' re yinelenmesini azaltınası nedeniyle, örgütsel etkinlikler-

de zaman kazandırdığı söylenebilir (48). Özellikle çevresel 

koşulları oransal olarak kararlılık gösteren;örgüt çalışma

larındaki standartlaşmanın ağır bastığı mekanik yapılı ör

gütlerde, merkezcil bir karar alma düzeninin btlunması ör

gütsel zamanın daha ekonomik kullanılmasını sağlayabilecek-

tir. 

bb) örgütteki M~~kezlesmemenin Örgütsel Zaman 

Üzerine Etkisi 

Örgütteki çeşitli etkinliklerde görevli kişilerin 

karşı karşıya kaldıkları durumlarda ilgili olarak karar ver

me yetkilerinin bulunması, dolayısıyla her sorun ya da durum 

karşısında listlere başvurulmasının önlenmesi önce yönetsel 

zamandan, dolaylı olarak da örgütsel z~mandan artırım sağ

layacaktır. Diğer taraftan yöb.eticile.r ayrıntılar la ve gün

llik işlerle fazla uğraşmadıklarından, yönetsel işlevleri 

etkili olarak yapabileceklerdir. Böylece örgütsel zamanın 

oluşturulmasında olumlu etkiler yaratacak planlama ve kont

rol işlevlerine yeterince zamanları olabilecektir. 

Çeşitli bölümlerin ilgili oldukları alanlarda karar 

verme yetkilerinin fazla olması, kısa sürede karar verilme

si gereken olaylar karşısında vakit kaybetmeksizin bazı gi

rişimlerde bulunma ya da önlemleri alma olanağı verecektir. 

Karar alma ile uygulama arasında geçen sürenin kısaltılması, 

(48) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. s. 252. 
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Örgütte, karar alma yetkisinin alt basamaktaki kim-

selere aktarılması kararların etkinliğini arttırırken, alt 

basamaktakilerin kararlara katılmakla elde edecekleri psi

kolojik kanış ve moral gücünüde arttıracaktır. Kuşkusuz 
~ 

bu olumlu etkiler örgütsel zamanın oluşumuna da yansıyacak-

tır. 

Merkezleşmeme yönünde eğilimi olan bir örgüt yapi

sında, kararların etkili olabilmesi için alt basamaktakile

rin iyi yetişmiş olması gerekmektedir. Başka türlü bu kim

selerin karar alma da gösterecekleri başarısızlıkların 5r

gütsel zamana yansıması olumsuz yönde olacaktır (49). 

Bir örgütteki merkezleşmemenin örgüt zamanı üzerin

de yarataçağı ikinci olumsuz etki uyumlaştırmanın sağlan

masındaki güçlüktür. Yetkilerin geniş bir biçimde dağıtıl

dığı örgütlerde, bölüm yöneticileri, örgüt amaçlarını göz

önüne almaksızın kişisel başarılarını ön planda tutacak uy

gulamalara girişebileceklerdir (50). 

Sonuç olarak, örgütteki merkezleşme ve merkezleşme

menin her ikisi de örgtitsel zaman üzerinde olumlu ve olum

suz etkiler yaratmaktadır. Yöneticiler, örgütle ilgili çe

şitli durumları gözönüne alıp, örgütsel yapıya uygun bir 

karar alma sistemini kurmakla örgütsel zamanı en verimli 

biçimde oluşturmanın temellerini atmış olacaktır. 

(49) Bu konuda bkz. SABUNCUOGLU, Organizasyon, s. 62. 

(50) A.g.k., s. 62. 
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D. ÖrtGÜTSEL İLETİ ŞİI'1İN ÖHGÜTSEL ZANAlf ÜZERİNE ETKİLERİ 

a. Örgütsel İletişim Kavramı 

Örgütün bürokratik yapısı ile ilgili ilkelerden söz 

edilirken, örgütteki iletişimin bütünleştirici ve bağlayıcı 

b~ örgüt ilkesi nitelit~inde olduğu belirtilmişti. Örgiitteki 

çe şi tl i eylemlerin örgüt amaçları yönünde biiti5nle ştirilmesi 

için söz konusu eylemlerin birbiriyle uyumlu olarak yerine 

getirilmesini sağlayacak bir iletişim sistemi kurulmalıdır. 

Örgütler her üyesinden kimlerle, ne şekilde ve niçin iliş-

kilerinin olacağını belirten, söz konusu iletişim sistemi-

ne uygun olarak hareket etmesini istemektedirler. 

örgütlerin açık bir sistem olarak görülmesinin sonu

cu olarak, çevreyle de iletişimlerini sağlayan örgüt dışı 

iletişim kanalları bulunacaktır. 

Diğer taraftan örgüt üyeleri, yönetimin belirlediği 

söz konusu biçimsel iletişim sisteminin kanış vermediği ba-

zı konularda da iletişimde bulunma gereksinimini duymakta-

dırlar. Dolayısıyla, örgütte belirli bir biçimi olmayan, 

kendiliğinden oluşan ikinci bir iletişim yapısı daha bulun-

maktadır. 

İletişim bireyler, gruplar ya da örgi3tler arasında 

doğal ya da dilzenlenmiş biçimde oluşan, yasayış amaçlarına 

yönelik olarak karşılıklı etkileşim süreci biçiminde tanım

lanabilmektedir (51). Daha kapsamlı olarak iletişim, anlam 

(51) İletişim tanımları için bkz. İNAL CEH AŞKUN, "Örgütsel 
İletisim ve Kü iik Gru Bo utları", E.İ.T.!.A.~Iletişim 
Bılimlerı ~'akultesı KURGU: , s.4 (Ekim,l981), s.2; 
ZEYYAT SABUNCUOGLU Örgütlerde Haberle~me Düzeni, Bursa 
İ.T.!.A.Ya. No.22, '1977, s.9; LÖNGENEC ER-PHINGLE,s.460. 
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yükü taşıyan her insan etkinliğinin iletinin (mesajın) pay

laşılması olarak tanımlanabilmektedir (52). 

Buna göre; 

Örgütsel iletişim, girden fazla insanın bir amaç et

" rafında biraraya toplanmasını sağlayan ve biraraya gelen in•• 
sanların güç birliği yaparak örgüt amaçları yönünde etkili 

bir biçimde çalışabilmeleri için aralarında olması gereken 

işbirliğini ve çevreleriyle olan uyumlarını sağlamada önem

li bir rolü olan, biçimsel ve biçimsel olmayan yapılardaki · 

anlam yükü taşıyan her türlü insan etkinliğinin paylaşılma

sıdır (53). 

Yapılan örgütsel iletişim tanımı incelendiğinde a

şağıdaki sonuçlara varılabilir. 

- Örgütsel iletişim, insanların biraraya gelmesini 

sağlayan bir güçtü~. Örneğin, işletme kuracak bir 

kimsenin, kuracağı işletme ile ilgili düşünceleri

ne, bilgisine, tavırlarına ortak olabilecek ya da 

katılabilecek kişileri bulabilmesi için, iletişim 

gücünden yararlanması gerekmektedir (54). 

- Örgütsel iletişim ortak bir amaç çevresinde bir a- ·· 

(52) NABİ AVCI, İleti Geli imi Eğitim-Öğretim 

(53) 

(54) 

Boyutlarıyla Bir e enemesı, n • n. os. ı • ns. a-
yınlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir, 1986, s. 17. 
Örgütsel İletişimin tanımlanması konusunda .. tam bir görüş . 
birliği bulunmamaktadır. Çeşitli yazarlar örgütsel Iletieı
mi değişik şekillerde tanımlamaktadırlar. Değişik örgütsel 
iletişim tanımları ve analizi konusunda bkz. GERALD M. 
GOLDHABER, Organizational Communication, Wm. C.Brown Comp. 
Pub., u.s.A., 1974, s. s. 
Bu konudaki görüşler için bkz. GIBSON-IVANCEVICH -DONNELLY, 
s. 165; FLIPPO-MUUSINGER, s. 364. 
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raya gelen insanların işbirliğini ve uyumunu sağ

layan bir süreçtir. 

- Örgütsel iletişim, örgütün çevresiyle olan uyumu

nu sağlayan bir süreçtir. 

Örgütsel iletişimin, yönetimin seçimine göre kuru

lan biçimsel bir işleyişi olduğu gibi, aynı zaman

da insanların sosyal, "programlanmamış" iletişim 

paylaşımları olan doğal görünümü de bulunmaktadır. 

Kısacası, örgütsel iletişim biçimsel ve biçimsel ol

mayan yapılarda görülmelidir. 

b. Örgütsel İletişimin ÖrgUtsel Zaman Üzerine 

Etkileri 

Yukarıdaki sonuçlardan sonra, örgütsel iletişimin 

örgütsel zaman üzerinde ne gibi etkiler yaptığı, biçimsel 

ve biçimsel olmayan örgütsel iletişim boyutlarında ortaya 

konabilir. 

aa) Örgütsel İletişimin Biçimsel Boyutunun 

Örgütsel Zaman Üzerine Etkisi 

Örgütteki biçimsel yapının bir parçası da, örgütü 

amaçları yönünde işletmesi için sağlanan çeşitli ögeler 

öz öge ve işleyiş ögeleri-arasındaki etkileşimi sağlaya

rak, örgüte bir "sistem" özelliğini kazandıran iletişim 

ol~~ları (kanalları) ya da iletişim ağıdır. Bu iletişim 

örgütteki bölümlere ayırma ve daha sonra da yeniden bütün

leştirmenin bir gereği olarak oluşan, çeşitli yönetim basa-
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maklarını yatay ve dikey hatlarıyla saracak yapıda olmalı

dır. Diğer taraftan örgütün çevresiyle olması gereken etki

leşimini sürdürmesi için örgüt dışı iletişim oluklarına da 

gereksinimi bulunmaktadır. Böylece her örgütün, örgüt içi 

ve örgüt dışı etkileşimini sağlayan hiçimsel iletişim sis

teminin olması zorunludur. 

Bir örgütte kuramsal örgüt zamanının, gerçek örgüt 

zamanına olabildiğince yakın bulunması, örgütün başarısı a

çısından istenir. Söz konusu zamanlar arasinda farkı, başka 

bir deyişle kuramsal örgüt zamanının gerçek örgüt zamanına 

bölünmesiyle elde edilen, örgütsel zamanın verimliliğini be

lirleyecek etken, büyük ölçüde örgütün biçimsel iletişim 

sistemidir ( 55). 

Biçimsel iletişimin boyutlarından dikey iletişim, ör

güt yönetimi ile çalışanlar arasındaki iletişim oluklarını 

içeren iki yönlü bir süreçtir. Dikey iletişimin yukarıdan 

aşağıya doğru çalışan oluğu, işgörenlerin örgüt amaçlarına 

etkili bir biçimde hizmet edebilmeleri için gereksinim duy

dw{ları her türlü iletiyi yönetimden aldıkları oluktur. 

İşgörenlerin örgüt zamanına verimli olarak katkıda 

bulunabilmeleri için her şeyden önce hangi işi, ne şekilde, 

kimlerle, nasıl bir ilişki içersinde ve niçin yapacaklarını 

ayrıntılarıyla öğrenmeleri gerekir. Eğer işgörenler bu bilgi

leri tam olarak öğrenemezlerse hem örgüte beklenen ölçüde za

man katamayacaklar hem de eksik ya da yanlış yapacakları bazı 

(55) Örgütsel zamanının verimliliği konusunda çalışmamızın 
"işgören yönetimi işlevlerinde zaman ögesi" bölümünde 
ayrıca bilgi verilmiştir. 
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uygulamalarla örgütsel 'zamanda kayıplara yol açacaklardır. 

Diğer taraftan işgörenlerin öğrenmek istedikleri a

rasında, yaptıkları iş karşılığında ne kadar ücret ya da 

karşılık alacaklarını; ödüllendirme, cezalandırma ve izin 

alma koşullarını içeren bilgiler de bulunmaktadır. İşgören

lerin güdülenmeleri için gerekli olan bu bilgileri öğrenmele

ri, onları örgütsel zamana daha fazla katkıda bulunmaya is

teklendirecektir; örgütsel zamanı aşındırabilecek davranış

larda bulunmalarına da engel olabilecektir. 

İşgören değerlemeleriyle, yönetimin kendileri hakkında

ki görüşlerini öğrenme olanağını bulan işgörenler, çalışmala

rına yönetimden gelen bu yansırnalara göre yön verebilecekler

dir ki, buhun da örgütsel zaman üzerinde olumlu etkide bulu

nacağı açıktır. Bunun tersine böyle bir yansıma alamayan iş

görenlerin davranışlarında meydana gelen kararsızlık, gerile

me ve cesaretsizlik örgütsel zamanda kayıplara yolaçabilir. 

Örgüt üyeleri, örgütte meydana gelen bazı gelişme ve 

değişiklikler konusunda da bilgi edinmek istemektedirler. 

Örneğin yönetici değişiklikleri, yeni yöneticiler hakkında 

bilgiler, fiziksel ortamdaki değişiklikler gibi bilgilerin 

yönetim tarafından işgörenlere zamanında ve açık bir biçimde 

verilmesi, çıkabilecek bazı olumsuz söylentileri önleyecektir. 

Örgütte çalışma moralini düşürecek nitelikteki söylentilerin 

örgütsel zamana olumsuz etkiler yapacağı açıktır (56). 

(56) Biçimsel olmayan örgütlerin zarar verici yönleri için 
bkz. HICKS-GULLET, Organizasyonlar ••• , s. 90. 
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Dikey iletişimin aşağıdan yukarıya doğru çalışan o

luğu, yöneticilerin astıara gösterdikleri çeşitli iletile~ 

rin yansımasını aldıkları bir oluktur. Kısacası astıardan 

yöneticilere doğru çalışan bir oluktur. 

Yöneticilerin verdikleri emirlerin, başlattıkları pro

jelerin, uyguladıkları yöntem ve kuralların uygulama sonuçla

rını öğrenmeye gereksinimleri bulunmaktadır (57). Ancak bu 

şekilde uygulamalarını sürdürme, vazgeçme ya da yeni uygula

malar getirme kararını verebileceklerdir. Yöneticilere uygu

lamalarının yansımaları olarak ge~en iletiler, bu görünümüy

le olabilecek örgütsel zaman kayıplarının yerlerini haber 

veren işaretlerdir. 

Aşağıdan yukarıya doğru olan iletişim oluğunun diğer 

bir özelliği de, örgütün temel ilkeleri arasında yer verdiği

miz "demokratik" bir ortamın sağlanmasına olanak vermesidir. 

İşgörenlerin örgütteki çeşitli konularla ilgili öneri ve ya

kınmalarını örgüt yönetimine ulaştırabilecek olukların bu-

lunması, işgörenlerin daha istekli ve gönüllü çalışmalarını 

sağlayacak ve morallerini yüksek tutacaktır. Bunun tersine 

söz konusu kanalların tıkalı olması ise, her şeyden önce 

örgütü ayakta tutan demokratiklik ilkesinin zayıflatılması 

anlamına gelecektir. Bu iki sonuçtan ilkinde, örgütsel za

man verimi artarke~ikincisinde azalacağı açıktır. 

Biçimsel iletişimin boyutlarından yatay iletişim, 

örgütün aynı düzeylerinde bulunan kişiler arasında kurulan 

(57) Aşağıdan yukarıya doğru olan iletişim boyutu için bkz. 
LONGElffiCKER-PRINGLE, s. 464. 
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iletişim oluklarıdır. Eu iletişim oluğu, farklı bölümlerin . 

birbiriyle uyumlu çalışması, çıkabilecek çeşitli zıtlıkla

rın giderilmesi, ortak bilgilerin paylaşılması gibi amaçla

ra hizmet etmektedir. Yatay iletişim bu özellikleriyle ör

güte önemli bir zaman kazancı sağlamaktadır. 

Yatay iletişimin örgüte sağladığı diğer bir zaman ka

zancı da iletişimin oluşma biçimiyle ilgilidir. Örgütte bel

li bir bölüm yöneticisinin bir üstteki amirine danışmaksızın, 

doğrudan diğer bölümdeki kişilerle iletişimde bulunabilmesi 

önemli bir zaman kazancı sağlamaktadır (58). 

Biçimsel iletişim boyutlarından olan<örgüt dışı ile

tişim, örgütün yaşamını sürdürebilmesi için, çevresi ile o

lan iletişimini sağlayan oluklardan meydana gelmektedir. 

Her örgütün sürekli ilişkide bulunmak zorunda olduğu, çıktı

larından yararla~,girdilerini sağladığı örgütler, devlet 
<!.-

kurumları, aynı alanda çalışan örgütler, bilimsel kuruluşlar 

gibi çeşitli kesimler bulunmaktadır (59). 

Bir örgütün çıktılarını çevreye kabul ettirebilmesi 

ve çevreden destek görebilmesi için, herşeyden önce çalışa

cağı çevreyi çok iyi tanıması, daha sonrada çevreye uYgun 

bir örgüt yapısı geliştirerek kabulünü sağlayacak çalışma

larda bulunması gerekmektedir. İşte bu çevreyi tanıma ve 

çevreye kendini benimaetme çabalarının temelini örgüt dışı 

iletişime harcanacak zaman oluşturmaktadır. Dolayısıyla ör-

(58) 

( 59) 

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. SABUNCUOGLU, Örgüt
lerde Haberleşme ••• , s. 46. 
lUCKI STANTON, V/hat Do You Communication? An Introduc
tion to Communication in Business, Pan Breakthrough 
Books, London, 1982, s. 98. 
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gütsel zamanın örgüt dı·şı iletişime harcanan bölümü, bu gö-
~ 

rünümüyle, tüm örgütsel zamanı biçimlendiren, örgütsel zama-

nın boşa harcanmasını ya da korunmasını sağlayabilen bir ko

numu bulunmaktadır. Kısacası, örgüt dışı iletişim çabaları

nın etkili bir örgütsel zaman yaratıp bunu yaşatabilme gücü 

yanında, örgütsel zamanı verimsiz kılma, giderek yok etme 

etkisinin bulunduğu söylenebilir. 

Biçimsel iletişim boyutlarının örgütsel zaman üzeri-

ne olan etkileri bu şekilde ortaya konduktan sonra, sonuç 

olarak şunlar söylenebilir. Örgütteki biçimsel iletişim sis

temi etkili bir biçimde kurulup işletilebilirse, örgütsel za

manın örgütün gereksinim duyduğu düzeyde gerçekleşmesi olası

dır. Başka türlü biçimsel iletişim sistemindeki aksaklıklar, 

biçimsel olmayan iletişimin zararlı etkilerini ortaya çıkara

caktır ki, bu da örgütsel zamanı olumsuz yönde etkileyecektir. 

bb) Örgütsel İletişimin Biçimsel Olmayan Boyu

tunun Örgütsel Zaman Üzerine Etkisi 

Bir arada yaşayan insanların iletişimde bulunması ka

çınılmaz bir olaydır. Dolayısıyla örgütlerde, örgüt amaçları

na hizmet eden bir biçimsel iletişim sistemi dışında, belirli 

bir yapısı, planı ve amacı olmaksızın çoğu kez kendiliğinden 

oluşan, biçimsel olmayan bir iletişim türü daha ortaya çıkmak-

tadır. 

Doğal iletişim olarak da adlandırılabilen bu iletişim 

türünün "söylenti" veya "dedikodu" şeklindeki olukları, yeri

ne göre biçimsel iletişim oluklarını destekleyerek, örgüt a~ 
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maçıarına hizmet veren 'yararlar saglarken; biçimsel iletişim 

' sistemini alt üst ederek örgUtsel yapıya büyiik zararlar ve-

ren bir işleyişe de dönüşebilmektedir (60); 

Biçimsel olmayan iletişimin ortaya çıkmasına çoğu kez 

insanların sosyal gereksinimleri neden olmakla birlikte, bu 

iletişim türünün örgiitte etkiAliğini arttır~ak gelişmesi 

ve biçimsel iletişim yerini alacak boyutlara ulaşması, kuş

kusuz biçimsel iletişim oluklarının iyi çalışmamasının bir 

sonucudur. 

Örgüt yöneticileri, geliştirecekleri politikalarla 

örgütte-kendiliğinden oluşan biçimsel olmayan iletişim o

luklarını, biçimsel iletişimi tamamlayan bir konuma getire

rek örgütsel zamanın olu$umuna önemli ölçijde katkılar sağ

layabilirler (61). Biçimsel olmayan iletişimin yararlı yön-

leriyle işlediği bir ortamda, örgütsel zamanın oluşumunu et

kileyecek katkıların en önemlileri aşağıdaki gibi sıralana

bilir: 

(60) 

(61) 

ı. Yöneticiler biçimsel yollarla öğrenme olanağını 

bulamadığı, astıarının örgüt içi ve örgüt çevre

siyle ilgili çeşitli yakınma ve önerilerini kısa 

zamanda öğrenip, gerekli önlemleri alabilecekler

dir. Böylece bazı olayları iş işten geçtikten son

ra öğrenmenin değuracağı örgütsel zaman kayıpları 

önlenebilir. 

Bu konuda .ayrıntılı bilgi için bkz. AŞKUN ~ _':Örgütsel. 
!letişimin~ •• , 11 __ s. 2Q; !~ICKS-GULLETT, .Organızasyonlar •• , 
s. 88; SABUNCUOGLU, Orgutlerde f{aberleşme ••• , s. 119. 

- . 

SABUNCUOULU, Örgütlerde Haberleşme ••• , s. 131. 
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2. Biçimsel olmayan iletişim, örgüt üyelerinin. bir nok-
\ 

tada boşalma ve kanış sağlama araçları olduğundan, 

örgütte birlik ruhunu geliştirecek ve morali yük

seltecektir. Bunun doğal sonucu olarak örgütsel za

manın verimlili$i artacaktır. 

~ 3. Biçimsel iletişim sistemi, örgütte belirlenen ıa-

aliyetlerin örgüt amaçlarına hizmet edeceği. biçim-

de kurulmakıa birlikte, uygulamada, yerine göre 

bazı tıkanıklara ve zaman kayıplarına yol açan 

bir görünümdedir (62). Bunu gören yöneticiler, 

biçimsel iletişim sistemini uygulamaya göre değiş

tirmenin çeşitli nedenlere bağlı olan güçlükleri 

nedeniyle, çalışmaların daha kolay yapılabilece

ği, biçimsel olmayan yollarla iletişim kurulması

na ön ayak olabilmektedirler. Bu uygulama örgüt 

amaçlarına hizmet ettiği ve kargaşalık yaratmadı

ğı sürece örgütsel zaman kazancı sağlayacaktır. 

örgütteki biçimsel olmayan iletişimin her zaman yuka

rıda belirtildiği gibi, örgütsel zamanın oluşumuna katkılar 

sağlayacak biçimde işlemesi beklenmemelidir. Örgütte biçim

sel olukların iyi çalışmaması ile işlemeye başlayan biçim

sel ol~ayan iletişim olukları örgütte çalışma moralini dii

şfirme, kişisel amaçlı çabaları örgüt amaçlarına zarar vere

cek boyutlarda arttırma gibi sonuçlar yaratabilir. Böyle bir 

örgfitsel ortamda, örgütsel zamanın oluşumunun olumsuz yönde 

etkileneceği ve zaman kayıplarının olacağı açıktır. 

(62) Biçimsel olmayan iletişimin doğuş nedenleri konusunda 
bkz. A.g.k.,s.l20; WHITE-BEDNAR,s.417; FLIPPO-MUNSIN
GER, s. 372. 
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7. ÖRGÜTTEKİ BİÇİMSEL OLMAYAN YAPILARIN ÖRGÜTSEL ZAMAN 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

A. BİÇİMSEL OIJviAYAN ÖRGÜTLER 

Örgüt kavramı konusunda bilgi verirken, biçimsel örgüt

ler içersinde değişik nedenlere bağlı olarak, genellikle lren

diliğind·en oluşan ve belirle bir biçimi olmayan örgütlerin 

bulunduğunu belirtmiştik. 

Biçimsel olmayan örgütlerin, biçimsel örgütler tarafın• 

dan karşılanamayan ya da karşılanması olanaklı olmayan, insan

ların psikolojik ve sosyal türdeki gereksinimlerini karşılama 

özelliğinin bulunması, bu örgütleri biçimsel örgütlerin ayrıl

maz bir parçası durumuna getirmiştir. Bu görünümüyle örgütler, 

örgüte katılan kişilerin çeşitli türdeki gereksinimlerini, 

biçimsel ve biçimsel olmayan yönleriyle kanışlayabilecekleri 

bir ortam oluşturmaktadır. Ancak biçimsel örgütler, sadece 

örgüte katılan kişilerin gereksinimlerini karşılamak ama

cıyla değil, 'kendi örgütsel amaçlarına ulaşmak için kuru-

lup çalışmaktadır. Örgüte katılan kişilerin çeşitli tür-

deki gereksinimlerini karşılayabilecekleri ortamı da, 
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bu örgütsel amaçlarına ulaşabilmek için sağlamaktadırlar. 
~ 

Biçimsel örgütler, bünyelerindeki her kaynağın, her 

sistemin ve her ögenin örgütsel amaçlara hizmet etmesini 

isterler. Dolayısıyla, denetimleri dışında oluşan ve örgüte 

katılan kişilerin ger~~sinimleri yönünde şekillenen biçim-
•• 

sel olmayan örgütlerin de, diğer ögeler gibi, biçimsel ör-

güt amaçlarına hizmet etmesini istemeleri doğaldır. Bu gö

ri.inümüyle biçimsel örgüt bir bakıma, örgüt üyeleriyle bir

likte biçimsel olmayan örgütlerin sağladığı yararlardan pay 

almak istemektedir. Biçimsel örgüt, bu payı biçimsel olmayan 

örgütlerin kendi amaçlarına hizmet edecek boyutlar bulup de

ğerlendirerek alabilecektir. 

Ancak biçimsel olmayan örgütlerin bu yararlı yönle

rinden yararlanılması ya da yukarıda belirtildiği biçimiy

le, biçimsel örgütün biçimsel olmayan örgütlerin yararları

nı örgüt üyeleriyle paylaşınası o kadar kolay olmamaktadır. 

Başka bir deyişle örgütteki biçimsel olmayan yapıları, di

ğer örgüt ögeleri ya da sistemleri gibi yöneltmek ve denet-

lemek olanaksızdır. 

!şte biçimsel örgütü amaçlarına ulaştırma sorum·lulu

ğunu taşıyan yöneticilerden sanatsal bir beceri bekleyen ko

nuların başında, biçimsel olmayan örgütlerin çalışmalarından 

biçimsel örgüt amaçlarına hizmet edecek boyutlar bulup değer

lendirmenin geldiği söylenebilir (63). 

(63) Bu konuda bkz. HICKS-GULLETT, Organizasyonlar ••• , s.91; 
!LHAN ERDOGAN, "Ör ütsel !li$kilerin Analizinde Sos al 
Uzaklık ÖlçeBi", Organızasyon, Y.l, s. , ?, s. 



187 

. B. BİÇİHSEL OLHAYAN ÖRGüırLERİN ÖRGÜTSEL ZAHAN ÜZERİNE 
~ 

ETKİLER! 

Biçimsel olmayan örgütlerin örgiitsel zaman üzerine 

olan etkileri olumlu yöndeki etkiler ve olumsuz yöndeki et

kiler olmak üzere iki grupta toplanabilir. 
"() 

a. Biçimsel Olmayan Örgütlerin Örgütsel Zaman ü

zerindeki Olumlu Etkileri 

Biçimsel olmayan grupların tanınması bu grupların et

kinliklerine yön verilmesi gibi sanatsal bir beceri bekleyen 

görevin yöneticiler tarafından başarılması durumunda, biçim

sel olmayan örgütler örgütsel zamana ilk bakışta görülemeyen 

önemli katkılar sağlayabileceklerdir (64). 

Biçimsel olmayan örgütler, örgüte yeni katılan bir 

kişiye, biçimsel yollarla öğrenilme olanağı bulunmayan, ör

gütle ilgili çeşitli bilgileri sağlayarak güven ve ~toplumsal 
1 

kanış vermekte, biçimsel örgütün soğuk iklimini giderici 

dostluk ortamını yaratabilmektedirler. Dolayısıyla bu ör

gütler, işe yeni başlayan bir işgörenin ilk gUnlerde karşı 

karşıya kaldığı çeşitli sıkıntı ve endişelerini giderici ö

zellikleriyle, işgörenin kısa süre içersinde örgüte ve işi

ne uyum sağlayıp devam ettirmesine yardımcı olmaktadır. Böy-· 

lece örgüte yeni katılan bir işgörenin kısa bir süre içinde 

örgütsel zamana beklenen ölçülerde katkı yapmaya başlaması 

sağlanabilmektedir. Diğer taraftan ki9ileri birbirine yak-

(64) Biçimsel Olmayan örgütlerin özellikleri ve yararları 
konusunda bkz. HICKS-GULLETT, Organisazyonlar ••• ,s. 82. 
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laştırıcı, bağlayıcı özellikleriyle ve kişiyi biçimsel yapı

nın sıkıntı verici oluklarından kurtaran, rahatlatıcı oluk

lar sağlayan nitelikleriyle örgütte işbirliğinin sağlanması

na ve örgütsel moral düzeyinin yüksek tutulmasına hizmet et

mektedir. Böylece biçimsel olmayan örgütler, biçimsel örgüt-

~teki işgören bölilmünün işlevlerini bütünleyici 

örgütsel zamana önemli katkılar sağlayacaktır. 

konumuyla, 

Biçimsel olmayan grupların örgütte oluşturacakları 

ve grup üyelerinin uymasını istedikleri standartların üstün 

kalite ve verimi temsil etmesi durumunda gözetimeinin işi 

kolaylaşacak, yöneticinin yakından gözetirnde bulunma zorun

luluğu daha az olacak ve yaratıcılık isteyen çabalara ayıra

bileceği zaman çoğalacaktır.- Diğer taraftan işlerin yapılış 

hızı artacağından örgütsel zaman verimi artacaktır. 

Biçimsel olmayan örgütler, biçimsel örgütün iletişim 

oluklarına ek oluklar sağlamak yoluyla hiç kimsenin iletme

yi düşünmediği türden haberlerin iletilmesini sağlayabilmek

tedirler. Yöneticiler bu ek iletişim kanallarından yararla

narak, örgütteki sorunları zamanında öğrenebilirler ve gerek

li önlemlerini iş işden geçmeden alabilirler. Bu da örgütsel 

zaman için önemli bir kazanç niteliğindedir. 

b. Biçimsel Olmayan Örgütlerin Örgütsel Zaman Ü

zerine Olumsuz Etkileri 

Yöneticilerin biçimsel olmayan örgütlerin desteğini 

sağlayamaması durumunda, bu örgütler, örgütsel zamanı aşın

dıran ve örgütsel zaman verimini düşiiren etkiler yaratabil-
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mektedirler (65). 

Biçimsel olmayan örgütlerin oluşturduğu iletişim ka

nalları her zaman örgütün iletişim sistemini bütünleyici ko

numda hizmet vermemektedir. Bu olukların, örgütteki kişile

rin çalışma istegi ve verimini düşürecek nitelikte boyutla

rı da bulunmaktadır. Çoğu kez biçimsel iletişim sisteminin 

iyi çalışmaması sonucunda ortaya çıkan söylenti ve dedikodu 

niteliğindaki kanallar, örgütteki zamanı aşındırarak örgüt~ 

sel zaman verimini düşürecek etkiler yaratmaktadır. 

Biçimsel olmayan örgütlerin geliştirdikleri standart

lar her zaman örgüt amaçlarını destekleyici nitelikte olma

makta,·biçimsel örgüt amaçlarına zarar verebilecek standart

larıda olabilmektedir. Örgütteki çalışanların kesinlikle uy

masını sağlayacak cezalandırma sistemleriyle desteklenen bu 

standartlar, daha yavaş tempoda çalışması, işe başlama ve bı

rakmalarda zaman kaybettiren normlar geliştirilmesi biçimin

de ortaya çıkabilmektedir. Yine biçimsel olmayan örgütler, 

geliştirdikleri bu standartları kolay kolay değiştirmek is-

temeyeceklerinden, örgüte getirilecek bir yeniliğe karşı di

renişe geçebileceklerdir. Örgütsel zamanı boşa harcayan yeni 

direniş standartları geliştireceklerdir. 

Sonuç olarak biçimsel olmayan örgütlerin örgütsel za

man üzerine ollli~lu ve olumsuz türde etkileri bulunduğu; yö

neticilerin örgütsel zaman verimini yüksek tutma çabalarında, 

biçimsel olmayan örgütlerden destek sağlama konusunun önemli 

bir yeri oldugu söylenebilir. 

(65) Biçimsel olmayan örglitlerin biçimsel örgüte olan zarar
ları konusunda bkz. A.g.k., s. 90. 
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8. YÖNETİMDEKİ ZAMAN ETKENİNİN ÖNhl'Iİ 

A. YÖNETİM KAVRAMI 

Yönetim "örgüt amaçlarına ulaşmak için yerine 

getirilmesi gereken çalışmaların planlanması, örgütlen-

mesi, yürütülmesi uyumlaştırılması ve denetlenmesi süre-

cinin başarılması" olarak tanımlanabilir. Bu süreçteki 

iş ya da iş grupları, sürekli olarak değişen bir çevre

deki örgüt işgörenleri tarafından yerine getirildiğinde, 

yukarıdaki tanımın, yönetimdeki pek çok özelliği vurgu

ladığı görülür. Bu tanım, yönetimin vurgulanmayan diğer 

özelliklerini de içine alacak biçimde genişletilebilece

ği gibi yönetimin tek b~r özelliğini belirtecek kadar da 

daraltılabilir. Nitekim )yönetim konuatında yazılan çeşit

li kaynaklarda, yazarların içinde bulundukları dönemin 

koşullarında yönetimin hangi özelliğini ön plana çıkar

mak istiyorlarsa ya da yönetimi hangi yönüyle ele 

alacaklarsa buna göre bir yönetim tanımı yaptıkları 

191 
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görülmektedir (1). 

Bu çalışmada daha çok, yönetimin ussallık özelliğini 

ön plana çıkaran, yönetimdeki "zamanın" etkili ve verimli 

olarak kullanılması üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla en 

son yapılan yönetim tanımı, üzerinde yoğunlaştığımız konuyu 
'O . 

ön plana çıkaracak şekilde değiştirilerek aşağıdaki duruma 

ge tirilebilir: 

Yönetim, birden çok insanın etrafında t0planabileceği 

bir amaç oluşturarak, bu amacın verimli ve etkili bir biçim

de gerçekleştirilmesi için yerine getirilecek çalışmaların 

planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, uyumlaştırılması, 

denetlenmesi ile yönetici yetiştirilmesi sürecini sağlayan 

enerjidir. Bu süreçteki iş ya da iş grupları, sürekli olarak 

değişen bir çevredeki örgüt işgörenleri tarafından yerine 

getirilir. 

Yukarıdaki yönetim tanımında yönetimin ussallık özel

liği vurgulanırken, yönetimin bir "enerjin olarak nitelendi

rilmesi de söz konusu olmuştur. Enerji, çeşitli ansiklopedi-

lerde bir organizmanın etkin gücü, kudreti ya da bir cisimde

ki iş üreten güç olarak tanımlanmaktadır. Gerçekten de yöne-

(1) Klasik yönetim dönemi önci.ilerinden F. W. TAYLOR yönetimi 
"çalışanlardan ne yapmaları beklendiğini tam olarak be
lirlemek ve işlerin en verimli biçimde yapılmasına neza
ret etmek ••• n biçiminde tanımlamıştır. Görüldüğü gibi 
TAYLOR'un bu tanımı planlama ve denetleme işlevleri 
ile veriftılilik özelliklerini vurgulamaktadır. H.EL1ERSON 
ise, yönetimi " ••• belli amaçların gerçekleştirilmesi 
için, var olan kaynak ve bilgilerin en iyi şekilde kul
lanılması ••• " şeklinde tanımlayarak, yönetimin amaç 
ve ussallık özelliklerini vurgulamıştır. Diğer yönetim 
tanımları içi n bkz. :BARAN SEL, s .124. 



193 

tim işlevinin diğer tüm işlevler üzerinde egemen ve etkin 

bir rolü bulunmaktadır. Örgütteki söz konusu yönetim ener

jisinin kaynakları büyük ölçüde yönetim organlarındaki ki

şilerdir. Ancak yönetim basamaklarında olmamakla birlikte, 

biçimsel olmayan örgüt liderlerinin biçimsel örgütün yö

netim enerjisine katkıda bulunabileceği söylenebilir. 

Tanımda belirtilen diğer bir nokta da, yönetimin, 

birden çok insanı çevresinde toplayacak nitelikte bir amaç 

oluşturup güç vermesidir. Bunun anlamı, yönetimin, belirli 

bir amacın ortaya atılmasından sonra devreye giren bir ener

ji değil, örgüt amaç ya da amaçlarının yaratılmasında da 

işlev görmeye başlayan bir enerji niteliğini taşımasıdır. 

B. YÖNETİMDE ZAlVlAN ETKENİNİN ÖNEMİ 

Tanımında da vurgulandığı gibi yönetim, örgüt amaç

larına erişmede kıt kaynaklardan yararlanmak zorundadır. 

Yönetimin en önemli görevlerinden birisi yararlandığı bu 

kıt kaynakların verimliliğini ve etkinliğini dengeli olarak 

sağlamaktır. Söz konusu dengenin sağlanamaması durumunda 

ortaya çıkabilecek sonuçlar ŞEKİL-lO yardımıyla göstereri

lebilir ( 2). 

ŞEKİL-lO'da görüldüğü gibi, yönetirnin etkinliğe daha 

fazla önem vermesi durumunda, kıt kaynakların boşa harcanma 

olasılığı artmaktadır. Tam tersine, verimliliğe ağırlık 

verilmesi durumunda da, kaynaklardan yeterince yararlanınama 

(2) KREITNER, s.lO. 
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. 
olas~ığı arttığından işler amaca uygun yapılamamaktadır • 

. Verimlili~e yeterince önem vermeyen işletmelerde yö-

neticiler sermaye, nitelikli işçi, elverişli hammadde gibi 

kıt kaynakları bulmada zorlanacaklar ve bu kaynakların pa-

halılığı~karşısında, verirnliliğe gereken önemi vermek zo

runda kalacaklardır. Çünkü işletmenin yaşamı tehlikeye gi

recektir ( 3). 

Ancak verimliliğin sağlanması için öncelikle, yöne

tirnin yararlandığı kıt kaynaklar arasında, zamanın eşsiz ve 

değerli bir konumu bulunduğunun anlaşılması gerekmektddir. 

Çünkü herhangi bir üretimle ilgili çıktının sınırlarını 

üretimde yararlanılan en kıt kaynak belirlemektedir ve 

"zaman" bütün süreçlerde yararlanılan en kıt kaynak duru-

mınıdadır (4). 

Zaman, yönetimin yararlandığı diğer kaynaklardan 

para gibi sağlanamaz ve hammadde gibi depolanamaz. Zamanın 

akışında para ve hammadde akışında olduğu gibi değişiklik 

yapılamamaktadır (5). Yine zamanın arz esnekliği (elastiki

yeti) de yoktur. Talebi ne kadar yüksek olursa olsun, zaman 

(3) Bu konudaki açıklamalar için bkz.: HARPER, s.27; JOHN 
R.HINRICHS, "V/here Has All the Time Gone", Personnel, 
(July/August, 1976), s.44. 

(4) 

(5) 

Bkz.: HARPER, s.27; Ayrıca yönetimin yararlandığı kıt 
kaynaklar arasında zaman kaynağının da olduğunu belir
ten bir yönetim tanımı için bkz.: ERGUN ZOGA, İdarecilik 
Sanatı, Türk Sevk ve İdare Derneği Ya. Ankara, 1965, 
s.17. 
Bu konuda bkz.: r~RPER, s.27; R.ALEC ~~CKENZIE (Çev. 
YAKUT GÜNERİ), Zaman Tuzağı, İlgi yayıncılık, 1985, 
s.l4. 



arzı art~ırılmaz (6). Dolayısıyla zaman kaynağının etkili. 

ve verimli olarak yönetimi gerçekleştirilemediği sürece, 

işletmenin verimliliği ve etkinliği arttırılamayacaktır. 

bunu göreme~en yöneticiler, normalin üzerinde de çalış

salar başarı~ı olamayacaklardır (7). 
·c. 

Örgütteki yönetim işlevinin diğer işlevler üzerinde 

egemen bir konumda bulunması nedeniyle yönetsel zamanın da 

örgütsel zaman üzerinde egemen olma özelliği bulunmakta

dır. Bir örgütteki zamanın nasıl ve ne şekilde kullanıla

cağını örgütün yönetimi belirlemektedir. Yönetimin bu ko-

nuda yapacağı eksik bir planlama, vereceği acele bir ka-

rar ya da saptayacağı yanlış bir yöntem örgüte çok paha

lıya malolabilir (8). İşte bu nedenle örgütteki yönetsel 

zamanın nasıl ve ne şekilde kullanıldığı, örgütsel etkin

lik açısından çok önemlidir. 

Artık yöneticilerin etkinliğini arttırmak için dü-

zenlenen kurs, seminer ve konferans konuları arasında 

"zaman yönetimi" de girmiş bulunmaktadır (9). öte yandan 

(6) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: PETER F.DRUCKER, 
The Effective Executive, Pan Books Ltd., London,l970,s.26. 

(7) A.g.k., s.24. 
(8) İşletme birleşmelerinin başarılarını konu alan Amerika'

da yapılan bir araştırmada, birleşmelerdeki başarısız
lığın ana nedeni olarak, birleşme sonrasında ortaya çı
kacak zaman sıkışıklığının önceden belirlenemernesi ol
duğu görülmüştür. Bkz.: W~CKENZIE, s.l4o 

(9) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: RICHARD A.MORANO, 
"Executive Time Managernent: I.Organizational Support 
for Better Time Management", S.A.M. Advanced Ivlanagement 
Journal, (Winter, 1978), s.36; BOURDEN COULTER-GORGE 
HAYO, "Executive Time Mana ement: II.How to Bud et Your 
Time", S.A.M. Advanced Management Journa , Winter, 
1978), s.48. 



Amerika' da zaman yönetimi konusunda danışmanlık yapan~. 

uzmanlara olan talep her geçen gün artmaktadır (10). Bu 

gelişmeler, yöneticilerin zaman yönetimi konusundaki so-

runlarının boyutları konusunda önemli ip uçları vermekte~ 

dir. 

Türkiye'de zaman yönetimi konusundaki yayınların 

çok az olduğu görülmektedir. Yöneticilere zaman yönetimi 

konusunda danışmanlık hizmeti veren bir kuruluşa da rast

lanmamıştır. Ancak bu bilgiler, Türkiye'deki yöneticilerin 

zaman yönetimi ile ilgili sorunlarının bulunmadığını gös-

teren işaretler değildir. Nitekim bu konuda kamu ve özel 

kesim işletmelerinde yapılan iki ayrı araştırmada yöneti-

cilerin zaman yönetimi konusunda önemli sorunları bulun-

duğu ortaya çıkmıştır (ll). 

Sonuç olarak yönetirnde zamanın eşsiz bir yeri ve 

önemi bulunmaktadır. Zaman yönetiminde etkinliğin sağ

lanamaması duru~unda yönetsel .etkinliğin de düşmesi kaçı-

nılmaz görünmektedir. 

(lO) 

(ll) 

, "Teaching Managers to do More in less Time", 
:B-u-s ..... i_n_e-ss Week, (March, 197 5) , s. 68. 
Kamu kesim işletmelerindeki araştırma için bkz.: 
CEMİL CEM,. Türk Kamu Kesimindeki Üst Düzey Yönetici
leri, TODAIE Ya. No. l53, Doktora Tezi, Ankara, 1976 
s:T88; Özel kesimdeki araştırma sonuçları için bkz.: 
KARAKOÇ, s.l)9. 
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9. YÖNETİM İŞLEVLERİ VE ZA1~t 

Yönetim işlevleri daha önce de belirtildiği gibi 

planlama, örgütleme, yürütme, uyumlaştırma, denetleme, 

yönetici yetiştirilmesi olmak üzere altı başlık altında· 

incelenebilir (12). 

Yönetim işlevlerinin birbiriyle olan ilişkileri 

ve belli başlı özellikleri ŞEKİL-ll yardımıyla gösterile

bilir. Şekilde görüldüğ~ gibi yönetimdeki işlevler plan-

lama, örgütleme, yürütme ve denetleme sırasına göre yapıl

maktadır. Uyurolaştırma işlevi ise bütün işlevleri içine 

alacak biçimde yer almaktadır. Dolayısıyla bu işlev, tüm 

işlevlerin birbiriyle ve kendi içinde olması gereken uyu

munu sağlamaktadır. Yetiştirme işlevi ise, bütün işlevlerin 

tam ortasında merkezi bir konumdadır. Çünkü bu işlev, di-

ğer tüm işlevlerin niteliğini koruyan ve sürekliliğini 

sağlayan özellikleri ile yönetimin kalbi sayılmaktadır. 

(12) Yönetim işlevlerinin adları ve sayıları konusundaki 
görüşlere çalışmamızın birinci bölümünde ayrıca 
bilgi verilmiştir. 



ŞEKİL-ll:. Yönetim İşlevlerinin Sıralanması. 

Yine ok işaretlerinden de anlaşıldığı gibi bütün işlevler 

birbirini izieyecek şekilde sürekli olarak yerine getiril-

mektedir. Başka deyişle yönetsel işievlerin yinelenme özel

liği bulunmaktadır. Aynı zams.nda yöneticilerin belirli sü-

re içersindeki çalışmaları incelendi~inde bir kaç yönet-

sel işlevin aynı anda yerine getirildi~i görUlür. Sözgeli-

şi yöneticinin planlama sırasında denetleme, uyumlaştırma, 

örgUtleme ve yerine göre yetiştirme i~levlerine de yer ver-
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mesi söz konusudur (13). 

A. PLANLAMADA ZAMAN 

a. Planlama Kavramı 

Yönetim işlevleri bir uygularAa sırasına koyulacak 

olursa, planlama yönetim işlevlerinin başında yer alan 

temel bir işlev niteliği göstermektedir. Çünkü yönetim 

belirli bir amaca yönelmiş çalışmalardan oluşmaktadır ve 

çalışmaların başlangıcında olması gereken amaçların belir

lendiği yer planlama işlevidir. Dolayısıyla yönetim plan

lama çalışmalarıyla önce erişilecek noktayı belirlemekte, 

daha sonra da bu noktaya kağıt üzerinde ya da zihinde na

sıl ulaşılacağını belirlemektedir. 

Plan en geniş anlamıyla izlenecek yol ve davranış 

biçimidir. Planlama ise, içinde bulunulan koşullar ve el

deki olanaklara göre en uygun amaçların saptanması ile 

bu amaçlara niçin, ne şekilde, hangi araç ve yöntemlerle, 

kimlerin işbirliği ile, ne zaman ve nerede ulaşılacağının 

belirlenmesi ile ilgili çalışmalardır (14). 

b. Planlamanın Evrelerinde Zaman 

Planlamada zamanın yerini ve önemini ortaya koyma

da planlamanın evrelerinden yararlanılması yerinde olacak-

tır. Planlamada başlıça şu evrelerden geçilmesi gerekmek-

(13) Yönetim İşlevlerinin özellikleri konusunda ayrıntılı 
bilgi için bkz. HICKS, s.251. 

(14) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: AŞKUN, Yönetim, 
s.7; TOSUN, s.47. 

• 
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tedir (15): 

aa) Amaçların saptanması 

bb) Çevre koşullarının belirlenmesi 

cc) Değişik hareket biçimlerinin belirlenmesi 

dd) Seçeneklerin karşılaştırılması 

ee) En uygun hareket biçiminin belirlenmesi 

ff) İkincil planların hazırlanması 

aa) Amaçların Santanmasında Zaman 

Amaçlar yönetirnde yapılması gereken çeşitli çalış

maların hedeflediği noktalardır. Dolayısıyla yönetsel ça

lışmaların verimliliğini belirleyecek etken de, büyük öl

çüde amaçların niteliği olacaktır. Buna göre saptanan amacın 

ulaşılabilir bir niteliği ve ulaşınaya değecek önceliği ol

malıdır. İşte söz konusu özellikleri bulunan bir amacın 

belirlenmesinde "zaman" etkeninin önemli bir yeri bulun-

maktadır. 

Yönetirnde belirtilen özellikleri bulunan amaçların 

oluşturulabilmesi için herşeyden önce yöneticilerin, ye

terli büyüklükte ve uygun koşulları olan "bir amaç oluştu-

rabilme zamanına" sahip olması gerekir. 

(15) Bkz.:AŞKUN, Yönetim, s.l7; HAROLD KOONTZ-CYRIL 
O 'DONNEL (Çev. BI~fTUGvAYTEK), "Planlamanın Niteliği 
ve Amacı", -Der:BINTUG AYTEK, Yönetim Görevleri, 
Ankara, İ.T.İ.A. Ya., Ankara, !978, s.28. 
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·Yöneticilerin dikkatlerini ya da düşüncelerini, ör
~ 

gütlin varolan durumunu gözden geçirip iyileştirilmesi ge-

reken noktaların saptanması ve gelecekteki çalışmalar yö

nünde yoğunlaştırması sırasında geçen zaman amaç oluşturma 

zamanı olarak tanımlanabilir (16). Söz konusu zamanın bü

yüklüğü, yo~unlaşılan konunun önemi ve karmaşıklığına gö-

re uzun ya da kısa olabilir. Ancak önemli olan, zaman or-

tamının belirli bir konuda düşünce yoğunlaşmasını sağlaya

bilecek nitelikte olmasıdır. 

Yönetirnde belirli bir amaç saptanırken, bu amaca 

erişebilmek için yeterince sürenin bulunup bulunmadığına 

bakılmalıdır. Saptanan amaç için süre yetersiz kalıyorsa, 

amaca erişmek yolunda girişilen tüm çabalar boşa gidebi

lir. Dolayısıyla emek ve zaman kaybı ortaya çıkar. Örneğin, 

varolan olanaklarıyla bir ayda üretemeyeceği bir siparişi 

üstlenen işletme, siparişi zamanında vermemenin kayıpla

rına katlanmak zorundadır. 

Planlamada belirlenen amacın, erişilebilir olması 

yanında önceliğinin bulunması da önemlidir. Bunun için 

amaçların örgüte en ~azla katkı sağlama temeline göre bir 

öncelik sıralamasına sokulması gerekir. Yoksa öncelik de-

recesi fazla olan önemli amaçlara yeterince zaman kalmaya-

bilir. Bu da ör5~tte önemli ölçüde emek ve zaman kayıpları 

(16) Bir yöneticinin, örgütün varolan durumunu ve gelece
ğini gözden geçirmede yararlanabileceği bir soru lis
tesi için bkz.: JOSEPH G. 1~SON, How to Build Your 
Management Skills, Mc Graw-Hill Book Comp., New York, 
1971, s.l39. 
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yaratacaktır. 

Çeşitli amaçların önceliklerini belirlemek her za

man kolay olmayabilir. Yöneticiler her gün çözüm bekleyen 

ve aralarında bir öncelik sıralaması yapınanın çok zor ol-

duğu çok sayıda sorunla karşılaşabilirler. Bu durumda yö

neticinin gelişigüzel birini seçip çözmeye çalışması, ba

zı sorunlara gereğinden çok, bazılarına da yetersiz zaman 

ayrılmasına yol açabilir. Bunun için uygulanacak yöntemler

den birisi, eldeki zamanı eşit önemdeki sorunlara olabil

diğince eşit olarak paylaştırmaktır. Buna göre önem dere

cesi aynı olan bütün sorunların önce hızla gözden geçirile

rak iyice anlaşılınasına ve çözüm yolları ile ilgili görüş 

oluşturulmasına çalışılır. Daha sonra da kalan zaman, tüm 

sorunların çözümüne olabildiğince eşit bir biçimde pay-

laştırılır (17). 

Amaçlardaki öncelikierin belirlenmesinden sonra 

unutulmaması gemken önemli bir nokta da, yapılan öncelik 

sıralamasının zaman içersinde değişebileceğidir. Özellik-

le bir yıllık ve daha fazla süreli planlarda, iç ve dış 

çevre koşullarındaki değişiklikler amaçların önceliğinde 

de değişiklik yapılmasını gerektirebilir (18). 

(17) Yöneticilerin öncelikleri yüksek ve önem derecesi ay
nı olan görevler karşısında uygulayabilecekleri ''böl
me ilkesi" konusunda ayrıntılı bilgi için bkz.:SYONEY 
F.LOVE, "When Priorties Close in", Management Review, 
(April,l978), s.50. ' 

(18) Önceliklerin belirlenmesi konusunda bkz.: Çev. CEMİL 
ŞAVCI, "İşinin Ehli İdareci VaktiniNasıl Kullanır", 
Işveren, C.IX, s.) (Aralıkjl970), s.)2. 
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bb) Çevre Koşullarının Belirlenmesinde Zaman 

Planlamanın ikinci evresi, planla ilgili örgütün 

iç ve dış çevre koşullarını ortaya koymaya yönelik çabala-

rı içermektedir. Buna göre saptanan amaca erişmeyi sağla-

~ yacak işgören ve makina zamanı ile varolan dış çevre ko

şullarında söz konusu amaca ne kadar sürede erişilebilece

ği belirlenmelidir. Amaca erişmede karşı karşıya kalınabi

lecek çeşitli engellerin ve varolan zayıf noktaların ne 

gibi zaman kayıpları yaratabileceği önceden bilinirse, 

planın uygulama başarısı artacaktır. 

Belirli bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik o

larak hazırlanan planın başarılı olabilmesi, uygulamaya 

başlama zamanının yerinde saptanmasına bağlıdır. Bunun 

için söz konusu amacın gerçekleştirilmesine yönelik ça

lışmalara başlamak için hangi tarihlerin uygun olabilece

ği_ önceden bilinmelidir. Örneğin kullandığı hammadde arzı 

belirli mevsimlere göre değişiklik gösteren bi~ işletme, 

üretim artışı konusunda plan yaparken söz konusu hammadde 

arzının artış gösterdiği zamanları belirlemek zorunda-

dır (19). 

cc) Değişik Hareket Biçimlerinin Belirlenme-

sinde Zaman 

Planda saptanan amaca erişebilmek için ortamın el

verişli olup olmadığı konusundaki incelemeler yapıldıktan 

(19) Finansman planlamasındaki zamanlama konusunda bkz.: 
OSMAN YOZGAT,.İşletme Yönetimi, İstanbul İ.T.İ.A. Ya. 
No.507, B.2, Istanbul, 1978, s.94. 
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sonra, sıra, söz konusu ortamda amaca hangi biçimlerde 

erişilebileceğinin saptanmasına gelir. Bu aşamada amaca 

erişmeyi sağlayacak bazı seçenekler ortaya konur. Bu se

çenekler, ayrıntılı bir araştırma sonuçlarının dizgesel 

(sistematik) bir anlatımı olmalı ve aynı zamanda karşılaş

tırma yapılabilecek nitelikteki benzer ölçütleri taşıma

lıdır. Seçeneklerdeki ölçütler arasında diğer bilgilerle 

birlikte çok sayıda zaman ile ilgili bilgiler bulunacak

tır. Söz gelişi,geliştirilecek bir ürün planlamasındaki 

seçeneklerde "zamanla" ilgili bulunabilecek bilgiler ara

sında şunlar olabilir: Malın üretim süresi, üretimde ya

rarlanılacak makina ve işgören zamanı toplamı (işçilik 

saati ve işlem süreleri), mamUlün satılabilme süresi, pa

ra dönüşüm hızı, malın beklenen yıllık talep miktarı vb.· 

Zaman, bir üretimde yararlanılan kaynaklar arasında 

en kıt kas~ak olması nedeniyle, üretimin sınırlarını be

lirleme yönünde karar verici bir konumdadır. Dolayısıyla 

seçeneklerde "zamanla" ilgili bilgilerin eksik bırakılına

masına özen gösterilmelidir. Aksi takdirde farklı görünüm

lerdeki zaman kısıtlarından birinin gözden kaçırılması, 

bazı seçenekıere görünüşte bir üstünlük ya da görünüşte 

bir zayıflık kazandırabilir. Bu koşullarda yapılacak se

çimin sonuçlarından da örgüt oldukça büyük zararıara uğ

rayabilir. 



dd) Seçeneklerin Karşılaştırılması ve Zaman 

Amaca erişmeyi sağlayabilecek bütün seçenekler be

lirlendikten sonra seçeneklerin karşılaştırılması aşaması

na geçilir. Bu karşılaştırmada yararlanılacak en önemli 

ölçütler arasında yine zamana ilişkin bilgiler olacaktır. 

Çoğu sayısal nitelik gösteren bu bilgilerin karşılaştır

malı olarak değerlendirilmesinde, planlamanın sakıncala

rı arasında da belirtilen, zaman kaybına yol açmamaya 

dikkat edilmelidir. Bunun için bilgilerin değerlendiril

mesinde elle yapılması uzun sürecek işlemlerde bilgisa

yarlardan ve uzman kişilerden yararlanılması yararlı olur. 

Seçeneklerin karşılaştırılması aşamasında saptanan 

amaca yeniden şekil verilebilmesi de söz konusu olabilir. 

Çünkü bu aşamaya gelinceye kadar geçilen üç aşamada çok 

sayıda bilgi toplanıp değerlendirilmektedir. Dolayısıyla 

önceden görülemeyen bazı noktalar planlamanın bu evresin

de daha iyi görülebilir ve bu planın uzun vadeli başka 

bir amacı da destekleyebileceği ortaya çıkabilir. Bu du

rumda seçeneklerin değerlendirilmesindeki zaman ölçüleri 

de değişiklik gösterecektir. Söz gelişi A seçeneğine göre 

amaca daha geç ulaştırmakla birlikte, uzun vadeli bir ama

cı da desteklemesi nedeniyle B seçeneği yeğlenebilecektir. 
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ee) En Uygun Hareket Biçiminin Belirlenmesinde 

Zaman 

Bu aşama karar aşamasıdır. Kararlar, seçeneklerden 

herhangi birini beniruserne yönünde olabileceği gibi plan

d~n vazgeçilmesi ya da planın bir süre ertelenmesi yönünde 
~ 

de olabilir. 

Plandan vazgeçilmesi durumunda, ilk bakışta plana 

harcanan zamanın boşa harcandığı düşünülebilir. Ancak bir 

plandan, uygularnada yaratacağı beklenen önemli sorunlar 

nedeniyle vazgeçilecektir. Bu nedenle planın hazırlanması 

için harcanan şimdiki zaman gözden çıkarılmakla birlikte, 

planın uygulanması durumunda doğabilecek, gelecekteki önern

li zaman kayıpları da önlenmektedir. Diğer taraftan pla

nın hazırlanması sırasında çok sayıda bilgi toplanmakta

dır. Bu bilgilerden daha sonra yapılacak başka planlarda 

ve uygularnalarda yararlanılabilir. 

Bu aşamada varılabilecek kararlardan birisi de, bir

den fazla seçeneğin seçilip izlenmesi biçiminde olabilir. 

Böyle bir karar genellikle, tek bir seçeneğin amaca ulaş

tırmada yetersiz kalabileceği endişesi karşısında ya da 

bir seçeneğin diğeri ile karşılaştırmasını yapmak düşünce-

siyle alınabilir. Bu karar uygulamada, amaca erişme süre

sini biraz uzatabilir. Ancak amaca ulaşma olasılığını 

arttıracaksa, fazladan harcanacak zamanın göze alınması 

gerekir. 
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ff) İkincil Planların Haz.ırlanmasında Zaman 

Amaca erişmeyi sağlayacak ana plan hazırlandıktan 

sonra bu planın uygulanmasını sağlayacak nitelikteki ikin

cil planların hazırlanmasına geçilmektedir. 

İkincil planlar ana plandaki çerçeveye g~re yapıl

maktadır. Dolayısıyla ikincil planlardaki bütün bilgiler 

gibi, zaman bilgilerinin de ana plandakilerle uyumlu ol-

masına önem verilmelidir. 

c. Yönetirnde Zaman Planlaması 

İşletme yönetiminde yararlanılan hammadde, serma

ye ve işgücü kaynaklarının, saptanan amaçlar yönünde et

kili ve verimli olarak kullanılabilmesi için planlar ya

pılmaktadır. Örneğin, satınalma planlaması, üretim planla-

ması, işgücü planlaması vb. Ancak söz konusu planların 

istenilen etkinlikte yapılabilmesi ve sonuçlandırılabilme

si için belirli nitelikleri taşıyan yönetsel zamana gerek

sinim vardır. Başka deyişle yönetsel çalışmalar, özellik

lerine uygun olarak yöneticilerden yeterince uzun, kesin-. 

tisiz, ertelemesiz vb. nitelikleri taşıyan zaman isterler. 

İşte yöneticilere belirtilen nitelikleri taşıyan zamanı 

sağlayacak araç günlük çalışma planıdır. 

Günlük çalışmaların planlanmasında izlenebilecek 

adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (20). 

(20) Yönetimdeki zaman planlaması konusunda daha fazla 
bilgi için bkz.: MACKENZIE, s.37; OLOCORN, s.317. 
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- İlk adımda, bir haftada yapılması gereken ça-

lışmalar için plan oluşturulmalıdır. Günlük plan öncesinde 

hazırlanacak bu haftalık çalışma planında, bir haftalık 

çalışmalar ve çalışmalar arasındaki ilişkiler topluca gö

rülebileceğinden, günlük çalışmalar birbirini tamamlaya

cak biçimde düzenlenebilecektir. 

- İkinci adımda günlük çalışmalara paylaştırılabi

lecek süre belirlenir. Yönetici, yapılması gereken çalış

malara günlük çalışma süresini payıaştırmadan önce, bu 

sürenin% 20'sini olağanüstü durumlara ayırmasında yarar 

vardır (21). Bu oran, yöneticinin deneyimlerine, bulundu

ğu yönetim basamağına ve çalıştığı örgütün yapısına göre 

değiştirilebilir. Böylece yöneticinin günlük çalışma za

manı 8 saat ise (8x60=480 dakika eder), bu yöneticinin o

lağanüstü dururnlar için % 20 temeline göre ayıracağı 

günlük süre (480x0,20) 96 dakika olacaktır. Dolayısıyla 

bu yedek sürenin günlük çalışma süresinden çıkarılmasıy

la da günlük çalışmalara paylaştırılabilecek süre belir-

lenmiş olur. 

- Üçüncü adımda, günlük çalışmalar ve bu çalışma

ların öncelik sıraları belirlenir. Günlük çalışmaların 

belirlenmesinde haftalık plandan yararlanılacaktır. Yö-

netici günlük planına alacağı çalışmaları ve bunların 

(21) Bu konudaki görüşler için bkz.: HAL R. ABELSON, 
"Time Mana ement: Avoid on The Job Drainin ", 
Manage~ Planning, February,l98 , s.l2. 
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önceliklerini belirlemede aşağıdaki sorulardan yararlana
' 

bilir ( 22): 

ı. Bu görevi mutlaka ben mi üstlenmeliyim ? 

2. Bu çalışmanın ivedilik derecesi nedir ? Çalış- .. 
manın yapılmasındaki zaman kısıtları nelerdir ? 

3. Bu çalışma, niteliğinde herhangi bir bozulma 

yaratmadan kime ya da kimlere devredilebilir ? 

Devredilebilecek yetenekte birden çok kimse 

varsa, bunlardan en uygun olanı (zaman, yetişme, 

vb. yönlerden) hangisidir ? 

Yönetici yukarıdaki sorulardan birinci soruya "evet" 

yanıtını verirse, bu çalışma yöneticinin günlük planına gi

recek niteliktedir. Bu durumda yönetici, söz konusu çalış-

manın öncelik derecesini belirlemek üzere ikinci soruya 

geçecektir. İkinci soruya verilen yanıtlar, şu üç öncelik 

derecesjnden birisi ile ilgili olabilir: l.Çok önemli ve 

ertelenemez 2.Önemli ancak ivedi değil J.Ertelenebilir. 

Yönetici birinci soruya "hayır" yanıtını veriyorsa 

üçüncü soruya geçecektir. Ücüncü sor~~un yanıtına göre de 

çalışmayı uygun birisine devredebilir. 

(22) Bu konuda yararlı olabilecek değişik sorular için 
bkz.: OLDCORN, s.318; HARPER, s.30; DAVIT A.RADIUS, 
"Time Conservation", Personel Journal, (May,l976), 
s.214. 
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- Dördüncü adım, ikinci adımda belirlenen günlük 

çalışma zamanının, üçüncü adımda derecelendirilen çalış

malara paylaştırılması ile ilgilidir. Günlük çalışma za

manının üç türe ayrılan çalışmalara paylaştırılmasında, 

"pareto analizi" yönteminden yararlanılabilir (23). Bu 

yönteme göre, önemli çalışmalara ayrılacak zamanın ertele

nebilir nitelikteki çalışmalara ayrılacak zamana oranı 

80/20 olmalıdır. Bununla birlikte bu oranı.konusunda çok 

katı bir tutum izlenmemelidir. Yönetici bu oran kendisine 

göre ayarlayabilir. 

Yönetsel zaman bu şekilde iki bölüme ayrıldıktan 

sonra, her bölüme ayrılan zamanın bölümdeki çalışmalara 

paylaştırılmasına geçilir. Bu paylaştırmada özellikle gö

rüşme ve toplantı gibi çalışmalara ayrılacak sürenin içinde, 

" Eylem öncesi düşünme ve değerlendirme" zamanının bulunma-

sına dikkat edilmelidir. Yönetsel zamanın günlük çalışma 

türlerine bölünmesiyle ilgili hesaplamalar topluca 

ÇİZELGE-l'de gösterilmiştir. 

- Beşinci adımda, süreleri belirlenen çalışmalar 

çalışma takvimine yerleştirilir. Günlük plana önce, bi

rinci gruptaki çok önemli ve ertelenemez çalışmalar yer

leştirilmelidir. Daha sonra da takvime ikinci ve üçüncü 

gruptaki çalışmalar sırayla yerleştirilir. Yerleştirme 

sırasında, öncelik derecesi en düşük olan ertelenebilir 

(23) Bu yöntemle ilgili daha fazla bilgi için bkz.: 
ABELSON, s. 13. 



Çİ ZELGE-l 

Yöneticinin Örgütsel Zamanının Günlük 

Çalışma Türlerine Bölünmesi 

- GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ 

GÜNLÜK YEDEK ZAMAN 

- GÜNLÜK ÇALIŞMALARA 

K.L\.LAN ZAMAN 

- ÖNEMLİ ÇALIŞ~~LARA 

AYRILACAK ZAMAN 

- ERTELENEBİLİR ÇALIŞMALARA 

KALAN ZAM .. L\.N 

"' .. 
8 sa. ~ 8x60=480 dk. 

: 480x0,13 ~ 60 dk. 

: 480-60=420 dk. 

: 480x0,80 = 330 dk. 

: 420-330:90 dk. 
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çalışmaların, olabildiğince iki önemli çalışmanın arasına 

ya da öğle tatili veya çalışma saatinin bitimine yakın 

konulmasında yarar vardır.: Ertelenebilir çalışmanın iki 

önemli çalışma arasına konulması önemli çalışmalara bir 

zaman esnekliği sağladığı gibi, yöneticiye iki önemli 

çalışma arasında dinlendirici bir ortam oluşturabilir. 

Ertelenebilir çalışmanın ö,ğle veya akşam saatlerine ya

kın konulması da, yöneticirin verimli saatlerini önemli 

çalışmalara ayırabilmesi açısından yararlı olabilir. 

Yukarıda belirtilen adımlara göre oluşturulabilecek 

bir günlük çalışma planı örneği ÇİZELGE-2'de gösterilmek

tedir. Ç.IZELGE-2 görüldüğü gibi, çalışmanın öncelik 



' 
1 Çalış-

\ 

manın 

Öncelik 
Der. 

i ı 
i 
ı 

! 

1 

ı 

3 

ı 

1 3 
1 

ı ı 2 
1 

ı 

QİZELGE-2 

Günlük Çalişma Planı Örneği 

Çalışmanın Adı 
1 

Süre 

A Çalışması 
(okuma) 

B Çalışması 
(telefon) 

C Çalışması 
(toplantı) 

D Çalışması 
(telefon) 

E Çalışması 
(Ziyaretçi 
kabulü) 

YEDEK ZAMAN 

F Çalışması 
(toplantı) 

G Çalışması 
(okuma) 

H Çalışması 
(telefon) 

İ Çalışması 
(toplantı) 

J Çalışması 
(Ziyaretçi 
kabulü) 

YEDEK ZAMAN 

8.30-9.00 

1 9.00-9.30 

1 9. 30-10.00 

10.00-10.30 

10.30-11.30 

11.30-12.00 

13.30-14.30 

14.30-15.00 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

16.00-17.30 

17.30-18.00 

j 

f Açıklamalar 

1 
, \ l.Çok önemli ve 

ertelenemez 

' 2.Önemli fakat 

ivedi değil 
\ 

i 3.Ertelenebilir 

l Yedek zaman 

ı 
ı 

ı. 11.30-12.00 

ı' 2. 17.30-18.00 
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derecesi, çalışmanın adı, süresi ve açıklamalar olmak üze

re dört bölümden oluşmaktadır. 

ÇİZELGE-2'deki günlük çalışma planının uygulaması 

ise şu şekildedir. Saat 9.30'da yapılması planlanan ve 

birinci derecede önceliği olan C çalışmasının herhangi 

bir nedenle öğleden sonraya ertelen~~si durumunda, bu ça

lışma, öğleden sonraki öncelik derecesi en düşük olan H 

çalışmasının süresi içinde yapılabilir. Bu durumda H ça

lışması olanağı varsa ertelenen C çalışmasının saatinde 

ya da planın en sonuna koyulan yedek süre içersinde yapı

labilir. 

Plandaki çalışmalarda herhangi bir uzama olması 

durumunda, öncelikle yedek zamanlar devreye girer. Ancak 

ortaya çıkan süre uzamalarını karşılamada yedek zaman da 

yetersiz kalırsa, o zaman planın akışı içinde öncelik de

recesi en düşük olan çalışmalardan birisi iptal edilir. 

Böylece plan, bu işleyiş biçimi ile, zamanın en verimli 

alanlarda kullanılmasını sağlayabilecektir. 

Daha önce de belirtildiği gibi yönetimin yararlandı

ğı kaynaklardan en değerli ve en kıt olanı, zamandır. Do

layısıyla yönetimdeki zaman kaynağı etkin bir biçimde yö

netilmedikçe, diğer tüm kaynaklardan istenen etkinlik ve 

verimlilik elde edilemeyecektir. Etkin bir zaman yönetimi 

sırrının da, "günlük çalışma planı yapma alışkanlığı" ol

duğu söylenebilir (24). Bu planın ÇİZELGE-2'deki gibi 

(24) RADIUS, s.215. 



ayrın~ılı olması gerekmeyebilir. Önemli olan kullanıla

bilecek bir planın yapılmasıdır. Buna göre günlük plan-

lar yerine göre, sabah kalkıp iş yerine ulaşılıncaya ka-
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dar -giyinirken, traş olurken, yolda- zihinde oluşturula-

bilir ( 25) • 
•• 

Planlar ne kadar iyi düşünülerek ve yetkin (mükem-

mel) hazırlanırsa hazırlansın, uygulamada bazı aksaklık

lar olabilir. Çünkü planlar geleceğe yönelik çalışmalardır 

ve geleceğin bütünüyle doğru olarak kestirilmesi olanak-

sızdır. Bununla birlikte uygulamada çıkabilecek aksaklık-

lar, yapılacak yeni düzenlemelerle en az düzeye indirile

bilir. Bu konuda yöneticiye yardımcı olacak araçların ba

şında, "günce analizin gelmektedir (26). 

d. Planlama Zamanı Kavramı 

Yönetimdeki planlama zamanı, yönetsel çalışmalar

dan belirli bir amaç saptanması, bu amaca erişmek için 

gerekli araç ve olanakların seçimi ve belirlenmesi yo-

lundaki çabalara ayrılan işgören ve makina zamanı topla-

mı, olarak tanımlanabilir. 

Bir yöneticinin planlama işlevine ayıracağı zama

nın büyüklüğii, yöneticinin bulunduğu yönetim basamağı .. 

(25) Daha fazla bilgi için bkz.: ROBERT E.LEVİNSON, 
"Effective Use of Executive Time", Data Management, 
(May, 1976), s.)2. 

(26) Günce analizi ile ilgili açıklamalara, "denetleme ve 
zaman" bölümünde ayrıca yer verilecektir. 



·na göre değişmektedir. Yönetiın piramidinde yukarıya doğ
~ 

~u çıkıldıkça yöneticinin planlama zamanı da artmakta-

dır (27). Nitekim bu konuda yapılan bir araştırmada, yö-

netim düzeyleri ile planlamaya ayrılan zaman arasındaki 

2Hi 

söz konusu ilişkiyi doğrulayan sonuçlar elde edilmiştir(28) • 

•• 
Hangi düzeyde olursa olsun yöneticinin planlamaya 

ayıracağı zaman, diğer işlevlerin etkili biçimde yerine 
'· 

getirilmesinde temel oluşturacak, karlı bir yatırım nite-

liği taşır. Özellikle zaman planlamasının, diğer çalışma

lara olduğu gibi planlama işlevine de yeterli ve 

verimli zaman sağlaması bu planlamaya ayrı bir önem 

kazandırmaktadır (29). 

(27) Bir goruşe göre, üst düzeydeki bir yöneticinin plan
lama zamanı, yönetsel zamanın% 30-35'ini oluşturur
ken, aynı oran orta düzey yöneticisinde % 18 dolayına 
ve alt düzey yöneticisinde ise yaklaşık% lO'a düşmek
tedir. Bu konuda bkz.: OLDCORN, s.29. 

(28) Araştırma sonuçlarına göre, üst düzey yöneticilerinin 
en çok zamanını alan işlev zamanı planlamadır ve yö
netsel zamandan % 28 pay almaktadır. Orta düzey yö
neticilerinde ise planlama, gözetimden sonra gelen 
bir işlev olup, yönetsel zamandan % 18 pay almakta
dır. Alt düzeydeki yöneticilerde de planlama, orta 
düzey yöneticilerinde olduğ~ gibi gözetimden sonra 
gelen bir işlevdir ve yönetsel zamandan % 15 pay al
maktadır. Bkz.: JAMES A.I.STONER, Management, Prentice/ 
Hall Ine. Pub., Second Edition, Englewood cliffs, 
1982, s.21. 

(29) Zaman yönetiminde anahtar niteliği taşıyan ilkeler 
için bkz.: R.ALEC rfıACKENZIE> "Toward A Personalized 
Time Management Strateg;y", Management Review, 
(February, 1974), s.ll. 



B. ÖRGÜTLEI~~E ZA~~N 

a. Örgütleme Kavramı 

Yönetim sürecinde planlamadan sonra eelen evre, 

örgüt oluşturma ya da örgütleme işlevidir. Örgütleme, 

~ planlamada saptanan amaçlara erişme biçiminin daha ayrın

tılı olarak belirlenip gerekli kaynakların elde edildiği 

ve en uygun etkileşim düzenine kavuşturulduğu bir evre

dir. Buna göre planlama evresinde kağıt üzerinde işleyen 

örgüt, örgütleme evresinde, plana göre oluşturularak, ça

lışmaya hazır duruma getirilmektedir. 
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Örgütleme, planda saptanan amaçlara ulaştıracak 

örgüt yapısının oluşturulması için, yapılacak işlerin be

lirlenip gruplandırılması; işgörenlerin belirlenip atan

ması; yetki ve sorumlulukların belirlenmesi; yer araç ve 

yöntemlerin belirlenmesi biçimindeki çalışmalar toplamı 

olarak tanımlanabilir (30). 

b. Örgütlemenin Evrelerinde Zaman 

Örgütleme ile zaman arasındaki ilişkiler, örgütle

me tanımında. belirtilen iş grupları ya da örgütleme evre

lerine göre açıklanabilir. 

Örg~tlemenin ilk evresi yapılacak işlerin belirle

nip gruplandırılmasıdır. Örgütteki işlerin etkili bir bi

çimde yapılabilmesi için, olabildigince farklılaştırılma-

(30) AŞKUN, Yönetim, s.23. 
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sı ve sonra da çalışma bütünlUğünün sağlanması açısından 

çeşitli temellere göre gruplandırılmaları gerekmektedir. 

Farklılaştırma sırasında belirlenen, aşırı uzmanlığa da

yalı ve yapacak kişilerde tekdüzelik (monotonluk) duygusu 

yaratabilecek nitelikteki işler çalışma verimini düşüre

rek önemli zaman kayıplarına yol açabilir. 

Diğer taraftan iş tanımları, işlerin örgüt amaçla

rına en etkili biçimde hizmet etmeleri ve zaman kayıpla

rının en az düzeye indirilmesi açısından gereksinim duyu

lan araçlardandır. Ancak iş tanımlarının işgöreni robot

laştıracak ve işgörme kanışını (tatminini) düşürecek kadar 

ayrıntılı yapılması işgören zamanı verimliliğini düşürebi

lir. İş tanımlarında, işin özelliğine göre, işgörene düşün

ce bakımından kanışıanma olanağını verecek esnekliklerinin 

bulunmasına özen gösterilmelidir. 

Örgütteki işler belirlendikten sonra, bu işlerin 

birbirleriyle uyumlu bir bütün oluşturacak biçimde yapı

labilmeleri için, belli temellere göre gruplandırılmaları 

gerekmektedir. İşlerin mal ve hizmet temeline göre grup

landırılması yeğlendiğinde, üretilen her mal veya hizmet 

için satın alma, satış, finans gibi işlevlerin ayrı ayrı 

yapılması söz konusudur. Dolayısıyla bu gruplandırma bi

çimi aynı türdeki işlevlerde yinelenmelere yolaçtığından, 

belirli bir denge içinde yapılamazsa önemli ölçüde örgüt

sel zaman kayıpları yaratabilir. 

Eylemlerin süreç veya makina temeline göre gruplan

dığı bir işletmede ise, bölümlerarası zaman uyumunun sağ-



219 

lanması oldukça önem taşıyan bir konudur. Çünkü üretimin 

' kesintisiz olarak si..irdürülebilmesi, bütün bölümlerin çıktı 

alışverişlerini zamanında yapabilmelerine bağlıdır. Böy

lece bölümlerden herhangi birinde ortaya çıkan aksamalar·, 

sadece aksaklık çıkan bölüme değil, diğer bölümlere de 

zaman kaybettirebilir. Bu nedenle bölümlerin bağlı olduğ~~ 

yöneticinin bölümlerden her hangi birinde ortaya çıkabi

lecek geçici bir aksaklıktan diğer bölümlerin etkilenme

mesini sağlayacak bir üretim programını uygulayabilmesi 

gerekir. 

Bazı işletmeler işin gerektirdiği koşullar nedeniy

le günde 16 ya da 24 saat çalışmak durumtındadırlar. Böyle 

işletmelerde çalışmalar genellikle zaman temeline göre 

gruplandırılmaktadır. Böyle bir bölümlendirmede işgören

ler genellikle 8 saatlik gruplara ayrılarak çalışırlar. 

Bu işçi gruplarına veya bunların çalışma süresine vardiya 

adı verilmektedir. Vardiyalı çalışan bir işletmede, işe 

başlayan bir vardiya, işi bırakan vardiyanın bıraktığı 

işi devralarak çalışmaktadır. Bu nedenle vardiyalar ara

sındaki uyumlu bir işbirliğinin sağlanması oldukça önemli 

olmaktadır. Çünkü vardiyalar arasında olabilecek kıskanç

lıklar ve rekabet zaman kayıplarına yol açacak sonuçlar 

yaratabilir. Bu zaman kayıplarını önlemede, vardiyaların 

bağlı olduğu yöneticiye önemli görevler düşmektedir. 

Bir yöneticiye doğrudan bağlanan ast sayısını gös-

teren, örgütteki yetki alanları işlerin gruplandırılması 

evresinde ortaya çıkar. Eğer örgütsel koşullara uygun yet-



220 

ki alanları belirlenemezse, örgütsel zamanda kayıplar 

olabilir ( 31). 

İşgörenler, örgütsel zamanı oluşturan ögelerdir. 

Dolayısıyla örgütsel zamanın etkinliği ve verimliliği, 

belirlenen işlere uygun nitelikteki ve yeter sayıda iş

görenlerin atanmasına bağlıdır. İşgörenlerde, yapılan iş 

tanımlarına uygun yetenekıerin olup olmadığı bazı yöntem-

ler kullanılarak araştırılabilir. Bu araştırmaya harcana

cak zaman, örgütün zaman verimliliği için yapılacak temel 

bir yatırım niteliğindedir. Diğer taraftan örgüte gereksinim 

duyulan sayının üstünde ya da altında işgören alınması za

man kayıpları yaratacaktır. İşgören sayısının yetersizliği, 

yönetsel zamanın "işgörme çalışmalarında" boşa harcanması-

na neden olurken; işgören sayısındaki fazlalık, örgütsel 

zamanın verimini düşürecektir (32). 

Belirli işlere atanan kişilerin, verilen görevleri 

istenilen biçimde yapabilmeleri için, söz konusu görevle

rin hangi etkileşim düzeni içersinde yapılacağı açık ola

rek belirlenmeli ve işgörenlere bildirilmelidir. Bu etki-

leşim düzeninin belirlenmesi sırasında yapılan yanlışla-

rın örgütsel zaman üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri 

oldukça fazla olabilir. Sözkonusu örgütleme yanlışlarının 

(31) Bu konuda çalışınamızın "örgütteki yetki alanının 
öre;ütsel zaman üzerine etkileri" bölümünde ayrıca 
bilgi verilmiştir. 

(32) Bu konuda çalışmamızın "işgören işlevinde zaman ve 
işgören işlevinin işletme zamanına katkısı" bölümünde 
ayrıca bilgi verilmiştir. 

•• 
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büyük ölçüde örgüt ilkelerine uyulmamasından kaynaklan

dığı söylenebilir. Örgütsel zamanı aşındıracak bir ortam 

hazırlayan bu yanlışlardan bazıları aşağıda verilmiştir(33): 

- İşgörenlerarası ilişkilerin kurulmasında komuta 

birliği ilkesine uyulmaması örgütsel zaman kaybına yol 

açan önemli bir etkendir. Birden fazla yöneticiye bağlı 

olan bir işgören, herhangi bir yöneticinin buyruğunu yerine 

getirirken, diğer yönetici ya da yöneticilerine karşı buy

ruk dinlemez (itaatsiz) duruma düşebilir ve haksız yere 

ceza alabilir. Böylece işgörenin moral bozukluğu nedeniy

le örgütsel zaman katkısı azalabilir. Öte yandan buyruğu 

yerine getirilmeyen yönetsel planlarındaki aksamalar ve 

buna bağlı olarak diğer yöneticilerle gireceği yetki ala

nı çatışmaları önemli zaman kayıpları ortaya çıkarabilir. 

- İşgörenlerin yetki ve sorumluluklarının belirlen~ 

mesiyle, belirli yetki ve yetenekleri olan organlar orta

ya çıkar. Bu organlar örgütteki yetkileri ve sorumluluk

ları bakımından komuta , kurmay ve yardımcı organlar bi

çiminde türlendirilebilir. Organların örgütsel zamana 

olan katkısı türlerine bağlı olarak farklı nitelikler 

göstermektedir. Örgütteki komuta organları, örgüt amaç

larının gerçekleştirilmesine çalışan ve bu konuda doğ

rudan sorumlu ve görevli organlardır. Örgütün yönetsel 

(33) 
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zaman gereksinimini bu organlar karşılamaktadır. ör~~tte 
~ u 

yürütme organlarının yönetsel zaman gereksinimini karşıla-

mada yetersiz kalması, danışma ve yardımcı organların or

taya çıkmasına neden olmaktadır. 

Kurmay organlar uzmanlık __ yetkileriyle komuta oru
~ 

nundakilerin karar alma zamanını genişleterek, kararların 

etkinliğini ve verimliliğini arttırıcı yönde etki yapmak

tadır. Söz gelişi bir genel müdüre bağlı olarak çalışan 

hukuk danışmanı ve mali danışman, genel müdürün hukuksal 
..... 

ve malı konulardaki karar alma zamanını önemli ölçüde zen-

ginleştirecektir. 

Diğer yardımcı organlar ise, komuta orunundaki yö-

neticilerin yerine getirmesi gereken teknik ve alışılmış 

(rutin) nitelikteki görevleri üstlenmektedirler. Dolayı-

sıyla yardımcı organlar, komuta organlarının yönetsel 

önceliği bulunan çalışmalardaki zamanını genişletmekte

dir. Örgütteki sekreterlikler, müdür yardımcılıkları, da-

ire başkanlıkları vb. organlar, yönetsel zamanın verimli 

alanlarda kullanılmasını sağlayan yardımcı organlardan-

dır (34). 

İşte örgütteki danışma ve yardımcı organların ge-

reksim duyulan sayının altında olması, yönetsel zaman 

kaybına yol açan ve örgütsel zamanı aşındıran en önemli 

(34) Bu konuda daha fazla bilgi için bkz.: TOSUN, s.SO. 



örgütleme hatalarından biri olabilir. Bu hatanın da, genel 
~ 

örgüt ilkelerinden kıt kaynakların ekonomik kullanılması 

ilkesine uyulmEooasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Danışman ve yardımcı organların yönetsel zaman üze-

rindeki genişletici etkisi, ŞEKİL~~2'deki gibi gösterile
.4 

bilir. Şekilde görüldüğü gibi, genel müdürün günlük çalışma 

-------------------------------------------l 

ı DANIŞMAN ı 

GENEL 
MÜDÜR 

ı--ıl SEKRETER 1 

ı GEN?:L MD. 
YARD. 

j 

1 
ı __ _ 

-------------------·-- ___________________ j 

ı 
ı PAZARLAMA 
1 MD 
j 

GENEL fv'fÜDÜRÜN 
GÜNLÜK ÇALIŞMA 
SÜRESİ 

l ! ı . ÜRETİM 1 FİJANS PERSONEL 
MD • 

1 
ı IviD • ı MD • 

. 1 1 

DANIŞMAN VE YARDIMCI 
ORGANLARININ GÜNLÜK ÇA
LIŞMA SÜRELERİ TOPLAfvii 
(3x8=24) 

GENEL 

J.Vft.İDÜRLÜK 

ZAMANI 

TOPLANIT 

8 Saat + 24 Saat -:: 32 Saat 

ŞEKİL-12:Yönetsel Zamanın Danışman ve Yardımcı Organlar 
Aracılığıyla Genişletilmesi. 
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süresi danışman ve yardımcı organların katkılarıyla 32 

saate ulaşmaktadır. Danışman ve yardımcı organlardan herhan

gi birinin eksikliğinde, genel müdürlük zamanının azalaca

ğı açıkça görülmektedir. Bu durumda genel müdürün söz ko

nusu eksikliği gidermek amacıyla daha fazla çalışması, 

yönetsel zamanın verimsiz alanlarda harcanmasına neden 

olacaktır. 

- Örgütsel zaman kaybına yol açabilecek diğer önem

li bir eksiklik de komuta, kurmay ve yardımcı organlar 

arasındaki yetki ve sorumluluk ilişkilerinin açık olarak 

belirlenmemesidir • Örgütte komuta yetkisi bulunmayan 

kurmay organlarının, komuta yetkisiyle hareket etmeleri 

ya da üst düzeydeki bir yönetici yardımcısının orta düzey

deki yöneticilerin yetkilerine karışması, yönetsel zama

nın kaybına neden olan sorunlar yaratacaktır. 

Görevlerini yaparken kimlerle, ne şekilde ve ne 

zaman ilişki kuracağını açık olarak bilemeyen işgörenin 

örgütsel zaman kaybına yol açması kaçınılmaz bir sonuçtur. 

Çünkü bu işgören işi ile ilgili bir sorunu olduğunda, bu 

sorununu hangi üstüne, ne şekilde ve ne zaman iletebilece

ğini tam olarak bilemediğinden iki şekilde davranabilir. 

İlk davranış biçiminde işgören, örgüt amaçlarına zarar 

verme pahasına sorınıunu kendisi çözmeyi deneyebilir. 

İkincisinde ise, bir üst basamaktaki yöneticisine ya da 

doğrudan ilgisi bulunmayan bir yöneticiye giderek, yönet

sel zaman kaybına yol açabilir. Örgütsel ilişkilerden 

doğabilecek benzeri zaman kayıplarının önlenmesinde, 
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örgüt şema ve kılavuzlarından etk·ili bir biçimde yararla
~ 

nılmasının rolti çok fazladır (35). 

Örgütlernede diğer bir çalışma grubu da, işlerin 

görtileceği yer, araç ve yöntemlerle ilgilidir. Daha önce 

de belirtildiği gibi, işletme zamanı, __ işgören ve makina-
~ 

lar tarafından oluşturulmaktadır. Dolayısıyla makinalar, 

mal ve hizmet üreten bir işletmeye doğrudan zaman katkısı 

yaparlar. öte yandan .makinaların dışında kalan ve işle-

rin yapılmasını kolaylaştıracak nitelikteki -bina, arazi, 

çeşitli büro gereçleri, iletişim araçları, ısıtma, aydın

latma araçları vb.- bütün fiziksel ortamda, işletmeye do

laylı bir zaman katkısı sağlamaktadır. Bu nedenle işgören 

zamanının verimliliği, örgütteki her türlü maddi araç ve 

olanakların modernliği, yeterliliği ve yararlanmaya el

verişliliğine bağlı olmaktadır. 

Örgüt için gerekli her türlü maddi araç ve olanak

ların en uygun nicelik ve nitelik ölçüleriyle elde edil

mesi yeterli değildir. Bu araç ve olanakların, çalışma 

sırasındaki zaman kayıplarını en az düzeye indirecek bir 

şekilde yerleştirilmesi gerekir. Bu konuda yararlanılabi

lecek çeşitli yöntem incelemesi (metot etüdü) teknikleri 

bulunmaktadır (36). 

(35) Bu konuyla ilgili çalışmamızın ikinci bölümlinde ay
rıca bilgi verilmiştir. 

(36) Yararlanılabilecek yöntem inceleme teknikleri konu
sunda bkz.: KARAYALÇIN, s.l51. 
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c. Örgütleme Zamanı Kavramı 

Örgütleme zamanı, amaca uygun bir örgüt yapısı 

oluşturmak için, işlerin belirlenip gruplandırılması 

işgörenlerin belirlenip atanması; yetki ve sorumluluk

ların belirlenmesi, yer araç ve yöntemlerin belirlenmesi 

çalışmalarına ayrılan işgören ve makina zamanı toplamı 

olarak tanımlanabilir. 

Bir yöneticinin örgütleme çalışmalarına ayıraca

ğı zamanının büyüklüğü yöneticinin bulunduğu yönetim ba

samağına göre değişmektedir. Bir kaynakta yöneticinin 

örgütleme zamanı ile çeşitli yönetim basamakları arasın

daki ilişki şu şekilde belirtilmektedir (37)ı 

Bir örgütte, örgütleme çalışmalarına .en fazla 

zaman ayıran yöneticiler orta düzeydeki yöneticileridir. 

Bu yöneticiler yönetsel zamanlarının yaklaşık% 30-35'ini 

örgütleme çalışmalarına ayırırlar. 

Örgütlerneye ayırdıkıarı zaman büyüklüğü bakımın-

dan orta düzey yöneticilerinden sonra ikinci sırayı üst 

düzey yöneticileri almaktadır. Bu yöneticilerin yönetsel 

zamandan örgütlerneye ayırdıkıarı pay yaklaşık % 15 dolayla

rındadır. Dolayısıyla üst düzey yöneticilerinin örgütle-

me çalışmalarına ayırdıkları zaman, orta düzeydekilerin 

ayırdığı zamanın yarısı kadardır. Üst düzey yöneticilerinde

ki örgütleme zamanının önemi diğer yönetsel işlevler 

(37) OLDCORN, s.28. 
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içersinde planlama ve 'denetleme işlevlerinden sonra üçün-

cü derecededir. 

Örgütlerneye diğer yöneticilere göre en az zaman 

ayıran yöneticiler alt düzeydekilerdir. Bu yöneticilerin 

örgütleme zamanının diğer işlevler içersindeki önemi, üst 
-~ 

düzeydekilerde olduğu gibi üçüncü derecededir. Alt düzey-

deki yöneticilerin yönetsel zamandan örgütlerneye ayırdık-

ları pay yaklaşık % 10 dolaylarındadır. 

C. YÜRÜTMEDE ZAMAN 

a. Yürütme Kavramı 

Emir komuta ve yöneltme adlarıyla da anılan yürüt

me işlevi, oluşturulan örgütün saptanan amaçlar yönünde 

harekete geçiren bir enerji verme işlevi olmaktadır. 

Enerji kaynakları örgüt yöneticileridir ve en üst basamak

taki yönetici ana enerji kaynağı konumundadır. Yönetsel 

enerjinin gözle görülebilen belli başlı araçları buyruk

lardır. Ancak harekete geçirilen örgütün saptanan amaç

lar yönünde işletilebilmesi için yöneticinin, buyrukla

rın yanısıra, yol gösterici ve güdüleyici nitelikteki 

araçlardan da yararlanması söz konusudur. Öte yandan yö

neticinin örgütteki varlığının, örgüte değişik türde bir 

yürütme enerjisi kattığı söylenebilir. 

İşte bir örgütün etkili ve verimli olarak çalışa

bilmesi yöneticinin buyrukları, güdüleyici ve yol göste

rici nitelikteki araçları ile sağladığı yürütme enerjisi

nin verilme biçimine bağlıdır. Bu açıklamalardan sonra 
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yürütme aşağıdaki biçimde tanımlanabilir: 

Yürütme, örgütün dural durumdan devingen duruma 

geçirilebilmesi için işgörenlere buyruk verilmesi, yol gös

terilmesi ve işgörenlerin isteklendirilmesi yolundaki ça

lışmalardır. 

Yürütme tanımından şu sonuçlar çıkmaktadır: 

- Yürütme, hareketsiz durumdaki dural bir yapıya 

canlılık veren ve bu canlılığın sürekliliğini sağlayan ener-

jinin üretilmesi yolundaki çabalardan oluşmaktadır. 

- Yürütme, insanları hedef alan bir işlevdir. Yöneti-

cinin makina, bina ve araba gibi araçlara buyruk vermesi, 

yol göstermesi ve bunları isteklendirmesi düşünülemez. 

b. Etkili Bir Yürütme Düzeninin Gerektirdiği 

Koşullarda Zaman 

Yürütme ve zaman arasındaki ilişkilerin belirtilme

sinde, etkili bir yürütme düzeninin gerektirdiği koşullardan 

yararlanılabilir (38). 

aa) Takım Ruhunun Gerçekleştirilmesi ve Zaman 

Etkili bir yöneltme düzeninin gerektirdiği en önem

li koşullarından biri, grup halinde başarılı olma isteğinin 

işgörenler arasında yerleştirilmesidir. Çünkü örgütteki 

bütün işler bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. 

(38) Etkili bir yürütmenin koşulları konusunda bkz.: AŞKUN, 
Yönetim, s.40. 
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İşlerden herha~gi birinin aksaması bütün örgütte hissedi

lecektir. Dolayısıyla örgütteki bütün işlerin dengeli bir 

işgören-makina zamanına gereksinimi bulunmaktadır. Böylece 

örgütte sadece bir işgörenin standartların üzerinde çalışa

rak örgütsel zama~a daha fazla katkı sağlamak istemesi, ör-
•• 

gütsel zamanın etkinliği açısından pek anl~ olmayacaktır. 

Öte yandan söz konusu işgörenin bu çalışma temposunu uzun 

bir süre koruması da olanaksızdır. Çünkü bu işgörenin ça

lışmasında yararlandığı girdi gereksinimini, daha düşük 

bir başarı düzeninde çalışan diğer işgörenler karşılaya

mayacaklardır: 

Görüldüğü gibi örgütsel zamanın istenen etkinlik 

ve verimlilik düzeyine çıkarılması, örgütteki tüm işgören

lerin zaman katkısını bireysel olarak değil, takım halinde 

arttırılınasını gerektirmektedir. Bu takım ruhu ile zaman 

üretebilmenin gerekli koşullarına bundan sonraki başlık

larda değinilmektedir. 

bb) Yöneticinin İşgörenleri Tanıması ve Zaman 

Yöneticinin buyruğundaki işgörenleri tanıması olduk

ça güç ve zaman alan bir olaydır. Ancak işgörenlerin örgüt~ 

sel zamana olan katkılarının istenilen düzeye çıkarılabil

mesi için, yöneticinin buyruğundaki işgörenleri olabildi

ğince iyi tanıması gerekir. Yönetici, buyruğundaki işgö

renleri, işe alınması ve işe yerleştirilmesi sırasında ta-

nımaya başlamaktadır. Ancak yönetici, işgörenleri büyük 

ölçüde çalışmaları sırasında tanıyabilir. Söz gelişi yöne

tici, işgörenlerin verilen buyruğu kavrama ve yerine getirme 
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hızları yönüyle Iarklılıklarını, yürütme işlevinde öğrene-

bilir; böylece kimden, ne tür görevleri, ne şekilde isteye

bileceğini kestirebilir. Bu da yöneticinin yapılmasını is

tediği işin başarı şansını.arttıracaktır. Dolayısıyla iş

görenlerin verilen buyruğu yerine getirmedeki yetersizlik-
~ 

leri ve buyruğu kavramadaki eksiklikleri gibi nedenlere bağ-

lı olarak doğabilecek zaman kayıpları daha kaynağında önlen-

miş olur. 

Diğer taraitan işgörenleri tanımanın güçlüğü gözönü

ne alınarak, yöneticiye doğrudan bağlanacak astıarın sayı

sının en uygun düzeyde tutulmasına özen gösterilmesi gere-

kir (39). 

cc) Görev Kişiliği Gelişmemiş Kişilerin 

Örgütten Uzaklaştırılması ve Zaman 

Arasındaki İlişkiler 

İşgörenler örgüte alınırken, çalışacakları işe uygun 

özellikleri taşıyıp taşımadıkları, çeşitli y~5ntemler kulla

nılarak belirlenmeye çalışılır. Ancak işgörenlerin gerçek 

nitelikleri büyük ölçüde çalışırken ortaya çıkacaktır. Dola

yısıyla örgütte, işe başladıktan sonra işine olması gereken 

zaman katkısını sağlayamayan ve bu dururnuyla diğer işgören

lere kötü örnek olan işgörenler bulunabilir. Bu ~görenler 

(39) Örgütteki yetki alanının örgütsel zaman üzerindeki 
etkilerine, çalışmamızın ikinci bölümünde ayrıca 
bilgi verilmiştir. 
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örgüte yeterli zaman katkısı yapamadıkları gibi başkaları

nın örgütsel zaman katkısını da düşürebilirler. İşgören 

zamanının verimliliğini düşüren ve çıktı maliyetlerinin 

artmasına neden olan bu işgörenlerin, tutumlarını değiş

tirmeleri için gereken önlemler hızla alınmalıdır. Eğer 

bütün uyarı ve düzenlemelere rağmen, söz konusu işgören

ler tutumlarını değiştirmiyorlarsa örgütten uzaklaştırıl

malıdırlar. 

dd) Yöneticinin Kişiliği İle Astıarına İyi 

Örnek Olması ve Zaman 

Astıarında düzenlilik, çalışkanlık gibi çeşitli iyi 

davranış özellikleri bekleyen yöneticinin, herşeyden önce 

istediği bu özelliklerin kendi davranışlarında bulunmasına 

özen göstermesi gerekir. Yöneticinin asltlarına örnek ola

cağı en önemli konulardan biri, örgütsel zamana verdiği 

önemi gösteren, zamanı kullanma biçimidir. Yönetici, ör

gütteki çeşitli uygulamalarıyla verimli ve etkili zaman 

kullanma konusunda astıarına örnek olmalıdır. Yöneticinin 

bu yöndeki uygulamalarından bazıları şunlar olabilir: 

Toplantıların en kısa sürede sonuçlandırılması yönündeki 

çabaları, aatlar ve diğer ziyaretçiler için belirli görüş

me saatleri saptaması, buyruklarını kolayca anlaşılabile

cek biçimde vermesi vb. Bu durumda astlar, yöneticilerin-

de gördükleri etkin ve verimli zaman kullanma yönündeki 

örnek davranışları kendi işlerine de yansıtabilirler. Böyle

ce astıarın örgütsel zamana olan katkıları arttırılabile

ceği gibi, yöneticinin etkin zaman kullanımında gereksinim 
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, duyduğu "astların yardımı" da sağlanmış olur. 

ee) Buyrukların Gerekli Koşulları Taşımasına 

Özen Gösterilmesi ve Zaman 

Yöneticinin yürütme işlevindeki başarısının göster

gesi, büyük ölçüde, işleri istenen standartıara göre yap

tırabilmesidir. Bunu sağlamada rol oynayacak etkenlerin ba

şında buyrukların verilme koşulları gelir. Bir buyruktan 

istenilen sonucun alınabilmesi için, buyrukta neyin, niçin 

ve ne şekilde yapılacağına ilişkin bilgilerin yanısıra 

"zaman" bilgilerinin de açıkça belirtilmesi gerekir. Diğer 

yandan istenen iş ne kadar nitelikli yapılırsa yapılsın, 

eğer zamanında sonuçlandırılmadıysa, beklenen yararı sağla

mayacaktır. Sözgelişi, bir raporun hazırlanması konusunda 

verilen buyruğun "••• biçimindeki raporun en kısa sürede 

hazırlanmasını rica eder ••• " yerine, "••• biçimindeki ra

porun 20 Ağustos 1984'e kadar hazırlanmasını rica eder ••• " 

şeklinde olması daha belirli olacaktır. Buyruktaki sürenin 

belirliliği yanında akla yakın (makul) olması da çok önem

lidir. Çünkü buyruğun istenilen biçimde yapılabilmesi, buy

ruğun yapılması için verilen süre ile sınırlı olacaktır. 

Öte yandan buyruktaki bilgilerde eksiklik varsa, 

ast buyruğu tam olarak anlayamayacağı için yeniden yöneti

ciye başvurmak zorunda kalacak ve yönetsel zaman kayıplar 

olacaktır. Buyruğu anlayamayan astın yeğleyebileceği diğer 

bir yolda, buyruğu kendi yorumuna göre yerine getirmek 

olacaktır ki, bunun yaratabileceği zaman kayıpları çok 

daha fazla olabilir. 
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Buyruğun yazılı veya sözlü biçimde verilmesine etki 

eden bazı koşullar bulunmaktadır. Özellikle akılda tutulma

sı güç olan ya da uygulaması süreklilik gösteren önemli buy

rukların yazılı biçimde verilmesi, olabilecek zaman kayıp

larını önemli ölçüde önleyebilir. Uygulaması süreklilik 

gösteren önemli bir buyruğun yazılı biçimde verilmesi, aat'

ların uygulama sırasında buyruğu yeniden gözden geçirabilme

lerine olanak sağlar. Böylece astın verilen buyrukla ilgili 

olabilecek duraksamaları (tereddütleri) nedeniyle, yeniden 

yöneticiye başvurmak ya da buyruğu kendi yorumuna göre yap

mak biçiminde örgütsel zaman kaybına yol açan davranışları 

önlenebilir. 

Ayrıntılı ve önemli buyrukların yazılı olarak veril

mesinin diğer bir yararı da, buyruğun hazırlanması sırasın

da olabilir. Yönetici buyruğu hazırlarken, ayrıntılarıyla 

yeniden gözden geçirme olanağını bulduğundan, olabilecek 

bazı yanlış anlama ve eksiklikleri ya da zıtlıkları daha 

başlangıçta septayabilecektir (40). Böyle verilecek bir 

buyruğun planlama zamanı gerektirdiği açıktır. Ancak harca

nan bu planlama zamanının uygulamada birkaç kat daha fazla 

zaman kazandırması söz konusudur. 

Yapılış biçimleri önceden standartlaştırılmış, yalın 

ve kolay anlaşılabilir nitelikteki buyrukların sözlü olarak 

verilmesi yöneticiye zaman kazandırır. Öte yandan işgören

lerde duraksama yaratma olasılığı fazla olan buyruklar, 

(40) Bu konuda daha fazla bilgi için bkz.: THEO HAiw~NN 
(Çev. BİNTUG AYTEK), "Yöneltmenin Özü", -Der. :BİNTUG 
AYTEK, Yönetim Görevleri, Ankara I.T.İ.A. Ya.; Ankara, 
10'70 , .. 
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yazılı biçimde verilmekle birlikte, ayrıca sözlü açıklama-

' ları da gerektirebilir. Bu durumda yönetici buyrukla ilgili 

işgörenlerle toplantı yapabilir. Ancak toplantıların işgö

renlerdeki duraksamaları giderme yararları bulunmakla bir

likte, iyi yönetilmezse yönetici ve astıarı için zaman kay

bettiren bir ortama dönüşme tehlikesi ~ulunmaktadır (41). 

Buyrukların etkinliği için, buyruk verildikten son

ra izlenmesi ve yerine getirilip getirilmediğinin denet-

lenmesi gerekmektedir. Buyrukların denetlenmesinde yararla

nılan en önemli ölçütler arasında buyruğun verildiği tarih, 

buyruğun yapılmasında izlenecek adımların sonuçlandırılma 

süreleri ve buyruğun tümüyle sonuçlandırıldığı tarihi bu

lunur. Zaman içerikli bu denetleme ölçütlerinin verilen 

buyruklarda bulunmasına önem verilmelidir. 

ff) Danışmalı Yürütme Düzeninin Kurulması ve 

Zaman 

Danışmalı yürütme düzeni, yönetici ile yönetilenler 

arasındaki dikey iletişim kanallarının çift yönlü ve etki

li bir biçimde çalıştığı bir dUzendir. Bu düzeni sağlamada 

yararlanılan araçların başında toplantılar gelir. Toplantı

lar astıara çeşitli konularla ilgili bilgilerin ve buyruk

ların açıklamalı olarak verilmesini,anlaşıldığından emin 

olunmasını ve kararlarda astıarın ~a görüşlerine yer veril-

mesini sağlayan ortamlardır. 

(41) Toplantıların yöneticiler için en fazla zaman kaybına 
yol açan üç çalışmadan biri olduğunu belirten araştır
ma sonuçları için bkz.:W~CKENZIE, Zaman Tuzağı, s.l25. 
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Astl~rı bilgilendirmeye yönelik olarak yapılan top

lantılar, örgütsel zamanda olabilecek çeşitli kayıpları ön

leyici niteliktedir. Sözgelişi işletmede başlatılması düşü-

nülen bir iş değerleme programı ile ilgili olarak işgören

lere programın amacı, sonuçlarının nasıl değerlendirilece-
·o 

ği gibi konularda aydınlatıcı bilgilerin önceden verilmesi 

örgütsel zamanın korunması. açısından önemlidir. Bu bilgi

lendirme yapılmazsa, söz konusu programın sonuçlarından 

işgörenlerin, ücretlerinde düşme, çalışma koşullarında 

ağırlaşma gibi çeşitli zar.arlar görebileceği söylentileri 

yayılabilir. Dolayısıyla işgörenlerde işletme zamanına 

olan katkılarını düşüren moral bozuklukları ve direnmeler 

görülebilir. 

Öte yandan yönetilenlerin çeşitli sorunlarını öğren

meye yönelik toplantılar, yöneticilere örgütsel zamanda 

olabilecek önemli kayıpları önceden görme ve önleme olana

ğını verecektir. 

Danışmalı yürütmenin en önemli özelliği, yönetimin 

alacağı kararlara astıarın da katılımını sağlamasıdır. 

Yönetilenlerin kendilerini ilgilendiren çeşitli konularda

ki kararlara katılma olanağı bulmaları, örgütte önemli öl

çüde zaman kazancı sağlayabilir. Yönetime katılmanın bu 

şekilde örgütsel zaman kazancı sağlaması iki nedene bağla

nabilir: 

Birincisi alınan kararlarda kararı uygulayacak kim

selerin de bulunması, kararın uygulamasında çıkabilecek 

sorunların önceden görülebilmesini sağlar. Dolayısıyla 
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kararların kendi içinde tutarlı, uyumlu ve ussal olma niter 

likleri arttırılır. 

İkincisi, yönetilenler kararlara katılmaktan dolayı 

psikolojik bir doygunluk duyarlar ve alınan kararları benim-··. 

serler. Böylece kararın uygulamasına gönüllü olarak katıla

rak ellerinden gelen tüm çabayı harcayabilirler. 

Kararlara katılacak kişi sayısının artması genellik

le kararla ilgili görUşlerin çeşitliliğini de arttıracağın

dan, karar alma süresi uzayabilir. Dolayısıyla yönetilenle-

re danışarak karar alınması, kararın enerji ve zaman mali-

yetini yükseltebilir. Ancak bu kararın uygulamada yarata

bileceği örgütsel zaman kazançlarının, yukarıda belirtilen 

nedenlerle, karar alma aşamasında kaybedilenden bir kaç kat 

daha fazla olması söz konusudur. 

Danışmalı yürütmenin en önemli araçlarından biri olan 

toplantılar, eğer dikkatli olarak dUzenlenmezse, yönetici 

ve yönetilenlerin zaman kaybettikleri ortamlar olabilir (42) 

Fakat toplantılar, gereksinimler doğrultusunda ve amaca uy

gun yapılması durumunda, zaman kaybedilen ortamlar değil, 

zaman kazanılan yerler olabilir. Toplantıları zaman kazandı

ran araçlar konumuna dönüştürebilmek için, yönetici tara

fından alınabilecek bazı önelemler şunlar olabilir (43): 

(42) Bu konudaki araştırma sonuçları için bkz.: AYŞE GÜL 
AKALIN' "Zamanınızın o V u Bo a Harcadı vınızı Bili or 
musunuz?", Verimlilik, C.3, s.) Mart, 1974 , s.2. 

(43) Bu konuda daha fazla bilgi için bkz.: MACKENZIE, Zaman 
Tuzağı, s.l25; Zaman Yönetimi, NASAŞ Eğitim 
Merkezi, 1986, s.39. 
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ı. Toplantı öncesinde alınabilecek önl~mler: 

- Toplantının amacı açık bir biçimdebelirlenme

lidir. Çünkü toplantı süresini belirleyecek gündem, bu 

amaç çerçevesinde oluşturulacaktır. 

- Toplantının gündemi maddeler halinde belirlen
·o. 

melidir. Toplantı öncesinde incelenmesi gereken tablo, gra-

fik ve rapor gibi dökümanlar varsa, bunlar da toplantıya 

çağrı yazısına eklenmelidir. Böylece toplantıya hazırlıksız 

gelinmesi önlenmiş olacaktır. 

- Toplantının başlama ve bitiş saatleri belirli 

olmalıdır. Toplantı saatinin, toplantıya katılacak kilit 

niteliğindeki kimselerin katılmasını güçleştirecek bir za

mana rastlamamasına özen gösterilmelidir. Başka türlü top

lantıda mutlaka bulunması gereken bir kimsenin toplantıya 

geç kalması ya da katılamaması nedeniyle çok sayıda kişinin 

zamanı boşa gidebilir. 

- Toplantıya katılacakların, toplantı için gerek

li kişilerden oluşmasına önem verilmelidir. Bu yapılmazsa, 

toplantı ile ilgisi olmayan kimselerin zamanı boşa harcanmış 

olacaktır. 

- Toplantı yerinin gürültü, ilgiyi dağıtma, ha

vasızlık gibi olumsuz koşulları olmamalıdır. Toplantıda 

film makinası, slayt vb. araçlardan yararlanılacaksa, bun

ların önceden çalışır ve kullanılmaya hazır durumda olması 

sağlanmalıdır. 
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- Yapılacak toplantının konusu, daha sonra yapı-
~ 

lacak başka bir toplantı konusuyla benzerlik veya tamamla-

yıcılık niteliği gösteriyorsa ve aynı katılımcıları gerek

tiriyorsa, bu toplantıları birleştirerek yapmak zaman ka

zandıracaktır. Bunun için ilk toplantıyı ikincisine kadar 
r 

erteleme ya da sonraki toplantıyı önejalma seçeneklerinden 

biri yeğlenebilir. 

- Yönetici yapılacak toplantıya mutlaka kendisi 

katılmak zorunda değilse, yerine bir yardımcısını gönder

melidir. Böylece yönetici, zamanını daha önemli alanlara 

aktarma olanağını bulahileceği gibi, yardımcısının yetiş

mesine de katkıda bulunmuş olacaktır. 

2. Toplantı sırasında alınabilecek önlemler 

-Toplantının zamanındabaşıatılıp planlandığı 

saatte bitirilmesine önem verilmelidir. 

- Toplantıda gündem dışı konulara yer verilmeme-

lidir. 

- Çok önemli olmadıkça toplantıdakiler dışarıdan 

rahatsız edilmemelidir. 

- Toplantının sonunda yönetici mutlaka toplantıyı 

özetlameli ve alınan kararlar raporlanmalıdır. 

gg) Etkili Bir İletişim Düzeninin Kurulması 

ve Zaman 

Bir örgütte iyi bir yürütme düzeninin varlığı, etki

li olarak işleyen bir iletişim sisteminin kurulmasına bağ-
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lıdır. Etkili olarak işleyen bir iletişim düzeninde 'bilgi-
~ 

ler, öneriler ve veriler, çeşitli oluklardan hızla yönetim 

basarnaklarına akar. Bu bilgilere dayanarak kararlar alan 

yöneticiler de, buyruk, yönerge, açıklama ve öğütlerini 

hızla aşağıdaki basarnaklara ulaştırabilirler. 
·-
V 

Örgütteki iletişim sisteminin yukarıda belirtilen 

nitelikleriyle kurulabilmesi için, iletişimde yararlanıla

cak araçların yerine ve zamanına uygun olarak seçilip kul

lanılması gerekmektedir. Yöneticiler bu başarıyı elde et

tiklerinde, bir taraftan etkin bir iletişim düzenine kavu

şurken, diğer taraftan da yönetsel zamanda önemli kazançlar 

elde edebilirler (44). 

İletişim çabaları yönetsel zamandan önemli bir pay 

ayrılmasını gerektirmektedir (45) ve yönetimdeki zaman ka

yıplarının büyük bir bölümü iletişim çabaları sırasında 

meydana gelmektedir (46). Bundan dolayı yöneticilerin ile

tişim sırasında zamanı kullanma biçimleri oldukça önem ta-

ş ır. 

(44) Örgütsel iletişim düzeninin örgütsel zaman üzerindeki 
etkileri ile ilgili olarak çalışmamızın ikinci bölü
münde ayrıca bilgi verilmiştir. 

(45) Yöneticilerin çeşitli türdeki iletişim çabaları ve 
bunların iletişim zamanı içersindeki önemlerini belir
ten araştırma sonuçları için bkz.: ROSS A. WEBER, 
Time and Management, Van Nostrand Reinhold Comp., 
New York, 1972, s.24. 

(46) Bu konuda daha fazla bilgi için bkz.: STEPHAN COLLICOAT, 
"Shorter Hours For Top Executives", Management Review, 
(April, 1973), s.6ö; Ayrıca bu Konuyla ilgili Eskişehir'
de yapılan araştırma sonuçları için bkz.: KARAKOÇ, 
s.l34. 
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Yöneticiler, her gün zamanların~n büyük bir bölü

münü, yüz yüze görüşme isteğiyle örgüt içinde ve örgüt 

dışından gelen kimselere ayırmak durumundadırlar (47). 

Yöneticinin kendisiyle yüz yüze iletişimde bulunmak isteyen 

kimselere zaman ayırması, örgütle ilgili çeşitli olayları 
•• 

yakından izleme olanağı vermesi nedeniyle gereklidir. An-

cak bu iletişim boyutunda harcanacak yönetsel zamanın ka

bul edilebilir ölçülerde tutulabilmesi ve zamanın boşa 

harcanmasına yol açılmaması için bazı önlemlerin alınması 

gerekmektedir. Bu önlemler arasında şunlar sayılabilir (48): 

- Özellikle üst düzey yöneticilerinin belirli görüş

me saatleri olmalıdır. Yöneticiyle görüşmek isteyenler ön-

ce sekreterinden randevu almalıdırlar. 

- Yöneticinin odasına sekreter odasından geçilmeli

dir. Başka deyişle görüşmecilerin doğrudan yönetici odası-

na girmesine engel olunmalıdır. 

- Yöneticinin kapısı olabildiğince kapalı tutulma-

lıdır. 

Yukarıdakiler yöneticinin ziyaretçi kabulüne ilişkin 

önlemlerdir ve daha çok yöneticinin "kesintilerden" korun

masına yöneliktir. Ancak ziyaretçilerden kaynaklanan zaman 

israrlarının en az düzeye indirilebilmesi için görüşme sı

rasında da bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu 

(47) Bu konuyla ilgili Amerika'da yapılan bir araştırmada, 
bir yöneticinin günde en az 3,5 saatini, çoğunluğunu 
astıarının oluşturduğu görüşmelere ayırmak zorunda kaldı
ğı ortaya çıkmıştır. Bkz.:MACKENZIE, Zaman Tuzağı, s.ll2. 

(48) Bu konuda daha fazla bilgi için bkz.: A.g.k. 
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önlemlerler arasında şunlar sıralanabil1r: 

- Yöneticinin ziyaretçiye ayırabileceği zaman mikta

rı, görüşme öncesinde, sekreter ya da yerine göre yönetici 

tarafından uygun bir dille belirtilmelidir,. 

Uzayan bir görüşmenin bitirilmesi~için sekreter, 

yöneticinin o saatte yapması gereken bir işini anımsatabilir. 

Bu durwnda yönetici görüşmenin önemine göre, sekreterine 

"10 dakika sonra geleceğimi bildirin" gibi bir yanıt vere

bilir. Dolayısıyla ziyaretçiye, ziyaret süresinin bitmek 

üzere olduğu açıkça belirtilmiş olur. 

- Ziyaret süresini kısa tutmanın etkili yollarından 

birisi de yöneticinin ayakta konuşmasıdır. Yönetici bu gö

rüşme tarzı ile ziyaretçinin görüşmeyi uzatmasına izin ver

memiş olacaktır. 

- Yönetici, astıarından g.elen bazı görüşme istekle

rini, konu ivedi değilse, biraz erteleyip, görüşmeyi aat'

ının odasında gerçekleştirebilir. Böylece yönetici elinde

ki işi tamamlama olanağını bulabiieceği gibi, zaman dene

timini de kendi elinde tutmuş olacaktır. Çünkü yönetici 

istediği zaman ast'ının odasından ayrılabilir. Bu arada 

odasına gidilen astda onurlandırılmış olacaktır. 

Yöneticilerin sözlü iletişimde yararlandıkları diğer 

önemli bir araç da telefondur. Bir araştırmada telefon ko

nuşmalarının, yöneticilerin en fazla zamanını alan bir et-
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kinlik olduğu ortaya çıkmıştır (49). Telefon yüz yüze ya

pılan görüşmelerin gerektirdiği, gidiş-geliş ve belli bir 

çalışmayı bırakıp yeniden aynı çalışmaya yoğunlaşmak için 

harcanan zaman ve enerji kayıplarını ortadan kaldırmakta

dır. Aynı zamanda telefonun bazı formaliteleri gerektiren 

ve zaman kaybettiren yazışmalara göre de üstünlüğü vardır. 

Telefon belirtilen nitelikleri nedeniyle yöneticinin 

sık sık yararlandığı bir iletişim aracı olurken, iyi bir 

denetim sistemi olmadan kullanıldığında, yönetimdeki en 

büyük zaman tuzaklarından biri olabilmektedir (50). Yöneti

cinin telefondan etkili bir biçimde yararlanabilmesi için 

alabileceği bazı önlemler şunlardır (51): 

- Telefon ile yönetici arasında bir düzenleyici bu-

lunmalıdır. Bu düzenleyici genellikle yöneticinin sekrete

ridir. Yetenekli bir sekreter telefonun yönetsel zaman üze-

rinde egemen olmasına izin vermeyecektir. 

- Sekreterin öğrenmesi gereken ilk iş gelen telefon

lardan hangilerinin yönetic~e bağlanması gerektiğini ayırde

debilmektir. Bunun için sekreterin önce, uygun bir dille 

telefondaki kimsenin görüşme amacını anıayabilmesi gerekir. 

Böylece yönetici, sekreteri ya da yardımcılarından herhangi 

birinin ilgilenebileceği bir telefona yanıt vermek zorunda 

(49) Araştırmada, yöneticilerin günlük zamanının% 18'ini 
telefon konuşmalarına ayırdığı ortaya çıkmıştır. Bu ko
nuda daha fazla bilgi için bkz.:COULTER-HAYO, s.41. 

(50) Bkz.: MACKENZIE, Zaman Tuzağı, s.ll9. 
(51) Bu konuda daha fazla bilgi için bkz.: A.g.k., s.l20. 
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- Sekreter, telefonun mutlaka yönetici tarafından 

yanıtlanması gerektiğini belirledikten sonra, konunun ive

diliğini anlamaya çalışmalıdır. Bunun için sekreter, tele

fondaki kişiye nyönetici şu anda çok meşgul sizi daha sonra .. 

arasa olur mu? 11 biçiminde bir soru sorabilir. Eğer görüşmek 

isteyen kişi ısrar ederse, sekreter, daha önceki deneyimle

rine de dayanarak telefonu yöneticiye bağlayabilir. Gelen 

telefonların yönetici tarafından daha sonra aranmak üzere 

sakreterde biriktirilmesi, yöneticiye kesintisiz çalışma 

zamanı sağlanması açısından çok önemlidir. 

- Yöneticinin üzerinde çalıştığı işin, bazen işlet

me sahibi ve eşi dışındaki hiç kimsenin rahatsız ederneyece

ği önemi ve ivediliği bulunabilir. Bu durumda yönetici sek

reterine "Şu kişiler dışında kim ararsa burada yokum" biçi

minde bir buyruk verebilir. 

- Yönetici arayacağı telefonu sekreterine bildirme

lidir. Çünkü yanlış düşen numaralar, aranan numaranın yanıt 

vermemesi ya da meşgul olması gibi durumlar zaman kaybetti-

rir. 

Yöneticiler, her gün örgüt içinde ve örgüt dışından 

çeşitli konularda yazılı iletiler (mesajlar) alır ve gönde

rir. Yazılı iletişimin yeğlenmesini gerektiren nedenler ara

sında iletişimi belgelerne ve saklama isteği, iletinin uzun 

ve akılda tutulmasının güçlüğü sayılabilir. Yöneticiler, 

bu ve benzeri nedenlerle iletişim zamanının önemli bir bö

lümünü yazılı iletiŞime ayırmaktadırlar. 
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Yazılı iletiş}m sözlü iletişime göre bazı üstün

lükler taşımakla birlikte, oldukça zaman alıcı bir iletişim 

türüdür. Sözgelişi bir yönergenin hazırlanması, yazdırıl-

ması ve gönderilmesi zaman ister. Yine bir raporun incelen-

mesi, notlar çıkarılmas~_ ve gerekli buyrukların verilip 
'4 

dosyalanması yoğun bir çalışma zamanını gerektirebilir. 

Öte yandan yöneticiler, .sözlü iletişimde olduğu gibi, yazı

lı iletişim konusunda da bazı düzenlemeler yapmazlarsa, ya

zılı iletişime özgü zaman tuzaklarına yakalanmaları kaçı-

nılmazdır. Bu zaman tuzaklarından birisi, yöneticinin, ge-

len her türlü yazılı evrakı masasının üzerinde depolama is

teğinden kaynaklanan "dağınık masa" hastalağıdır. Bu hasta

lığın ortaya çıkış nedeni, yönetsel zamanda yarattığı ka

yıplar ve bu konuda alınması gereken önlemler şöyle belir

tilebilir ( 52): 

- Yöneticinin çok sayıdaki dosya ve evrakı üst üste 

yığınasının nedenleri arasında; yapılması gereken önemli iş

leri unutma korkusu, uzun süreli bazı işlere ilişkin ev

rakları sürekli gözönünde bul1ındurma isteği, güç ve karma

şık işlerle ilgili evrakları erteleme isteği bulunabilir. 

- Evrak ve dosyaların bu şekilde masanın üzerine 

yığılması, bazı evrakların altlarda kalmasına neden olabi

lir. Dolayısıyla önemli derecedeki evraklar masanın üzerin

de olmakla birlikte gözden uzağa düşübilir ve evrakın za

manında işleme konulamama tehlikesi ortaya çıkar. Öte 

( 52) 11 Dağınık masa hastalığı'' ile ilgili ayrıntılı bilgi 
için bkz.: A.g.k., s.89. 
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yandan gerekli bazı evrakların bu karışıklıkta kaybolması 
' 

da söz konusu olabilir. Bu nedenle kaybolan evrakların aran-

ması için harcanan zaman küçümsenmeyecek boyutlara ulaşa-

bilir. Yöneticiler, zaman kayıplarına yol açan bu dağınık 

masa hastalığından kurtulmak için aşağıdaki yöntemi izle
:e 

yebilirler (53J: 

- İlk adımda; masanın üzerindeki tüm evraklar elden 

geçirilerek sınıflandırılmalıdır. Bu sınıflandırma, 

a) Eylem gerektiren evraklar, b) Okunup bilgi edindikten 

sonra gönderilecek ya da dosyalanacak evraklar, c) Hızla 

gözden geçirilip atılacak nitelikteki evraklar biçiminde 

yapılabilir. 

İkinci adımda; (c) grubundaki evraklar hemen çöp 

kutusuna atılmalıdır. (b) grubundaki evraklardan kısa süre 

içersinde incelenebilenler, hemen okunup dosyalanmak üzere 

ilgili yere gönderilmell.dir. Bu gruptaki okunınası zaman ala-

cak raporlar ise, özetlenınesi için hemen ilgili bir yardım

cıya gönderilmelidir. Böylece masada, sadece belirli bir 

eylemi ya da çalışmayı gerektiren (a) grubundaki evraklar 

kalacaktır. Bu evraklardan, doğrudan yöneticinin eylemini 

gerektirmeyenler ilgili yardımcılara gönderilmelidir. Ka

lan evraklar, doğrudan yöneticinin eylemde bulunmasını ya 

da kendisinin ilgilenmesini gerektirenlerdir. Yönetici bu 

(53) Bu konudaki görüşler için bkz.: MERRILL E. DAUGLASS, 
"Or anizin Your Desk And Your Pa er Work", The 
Personne Administrator, January, 97 , s.52; 
MACKENZIE, Zaman Tuzağı, s.89. 
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evrakları bir öncelik sıralamasına koymalı ve en üstteki 
' 

evrakı önüne koyup diğerlerini masanın bir tarafına bırak-

malıdır. 

- Üçüncü adım, yukarıda kurulan düzenin korunmasına 

yönelik önlemlerle ilgilidir. Yöneticiyi evrak selinden ~o-
•• 

ruyacak önlemlerin başında, yönetimdeki 11 ayrıklık11 ilkesi-

nin gereklerine uyulması gelir. Böylece yöneticiye gidecek 

evrakların sayısı, önceden yapılan belli konulardaki yetki 

devri ile azaltılır ve yöneticinin, yardımcıları tarafından 

yanıtlanabilecek türdeki evraklara zaman ayırması daha kay

nağında önlenmiş olur. 

Görüldüğü gibi yöneticinin yazılı iletişinıle ilgili 

zaman kayıplarını önlemede, yardırncılarına ve sekreterine 

önemli görevler düşmektedir. Bunun için yönetici, diğer ko

nularda olduğu gibi yazılı iletişim konusunda da astıarını 

yetiştirmali ve aynı zamanda astıarına örnek olmalıdır. 

hh) Yönetirnde Ayrılık İlkesine Uyulması ve 

Zaman 

Yönetimdeki ayrıklık ilkesi, yöneticilerin sınırlı 

zaman ve enerjisini örgütün en verimli alanlarında kullan

masını gerektiren bir ilkedir (54). Yöneticinin bu ilkeye 

uygun davranabilmesi için, her şeyden önce yetki göçerimi

ne önem vermesi gerekmektedir. Başka deyişle, yönetici yö

netsel görevlerini yardımcılarıyla paylaşmal~dır. Yönetici, 

hangi görevleri üstlenip hangilerini başkalarına devretme

si gerektiğini ayırt etmede şu sorulardan yararlanabilir: 

(54) TOSUN, s.lOl. 
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- Bu işi mutlaka ben mi yapmalıyım? 

- İşin niteliğinde herhangi bir düşme yaratmadan bu 

işi örgütte kim yapabilir? 

- Söz konusu işi yapabilecek kimselerden, en düşük 

yc~etim düzeyindeki kişi kimdir? 

Yönetici, yukarıdaki soruların yanıtıarına göre bazı 

iş yüklerini başkalarına devredebilir ve artık devredilen 

iş ile sadece özel bir sorun çıktığında ilgilenecektir. öte 

yandan yönetici, astıarına güvenıneli ve devrettiği görevler

le, ilgili çıkabilecek sorunların çözümünü olabildiğince 

görevi devralan asttan beklemelidir. Böylece rutin nitelik

teki görevler altında bo.ğulmayan yönetici, zamanını örgütün 

daha verimli alanlarına ayırabilecektir (55). 

ii) Astıara Yanlış Yapma Hakkının Tanınması 

ve Zaman 

Astıarın yetişmesi ve yönetsel zamanın daha verimli 

alanlarda kullanılması için, yöneticinin astıarına hata 

yapma hakkını tanıması gerekmektedir. Yöneticinin astıarına 

güvenmarnesi ve onların yapabileceği yanlışları göze alama-

ması, yönetsel zamanın rutin işlerde kullanılmasına neden 

olduğu gibi örgütün geleceğini de tehlikeye atmış olacaktır. 

(55) Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için bkz.: HAROLD 
J. BOBYS, "How Well You Plan Your Time Can be One of 
The Most Important Aspects of Your Ability to be a 
Manager", Administrative Management, (February, 1979), 
s.lOO; F.H. KIRKPATRICK, "Have You Got The Time", 
Personnal Journal, (September, 1975), s.47J. 
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Bir yanlış, büyüklüğüne göre belirli bir zaman kay

bı yaratır. Dolayısıyla yönetici, yetki devri nedeniyle baş-

langıçta bazı zaman kayıplarına katlanmak zorunda kalabilir. 

Ancak astın çalıştığı işdeki deneyimi arttıkça hata yapma 

oranı da azalır. Böylece yetki devredilen ast, bir süre 
~ 

sonra yöneticinin işlerini büyük ölçüde hafifletebilir. Bu 

arada örgütün şimdiki ve gelecekteki yönetsel zamanı da gü

vence altına alınmış olur. 

jj) Yürütme Düzeninde Standart Uygulama 

Biçimlerinden Yararlanılması ve Zaman 

Örgütte süreklilik gösteren işlerde aynı yöntemlerin 

kullanılması, yönetsel ve örgütsel zamanın verimliliğini 

arttıracaktır. Çünkü yöneticiler, yapılış biçimleri stan

dart olan işlerle ilgili buyruklarını verirken her seferin

de ayrıntılı açıklama yapmak zorunda kalmayacaklardır. Yö

netsel zaman daha verimli alanlara aktarılabilecektir. Öte 

yandan işgörenler verilen buyruğu önceden bildikleri ve 

sürekli uyguladıkları bir yöntemle yapacaklarından, yaptık

ları işde zamanı daha verimli kullanabileceklerdir. 

~~ Yürütme Zamanı Kavramı 

Yürütme zamanı örgütün dural durumdan devingen duru

ma geçirilebilmesi için işgörenlere buyruk verilmesi, yol 

gösterilmesi ve işgörenlerin isteklendirilmesi yolundaki 

çalışmaların gerektirdiği işgören ve makina zamanı toplamı 

olarak tanımlanabilir. 
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Bir yöneticinin ~irütme işlevine ayıracağı zamanın 

' büyüklüs~nü belirleyen en önemli etken, diğer işlevlerde 

oldugu gibi, yine yöneticinin yönetim piramidindeki yeri

dir. Yönetim basamakları ile yöneticinin zaman harcama bi

çimleri arasındaki ilişkiyi konu alan bir araştırmada, yü

rütmeye ayrılan zamanın yönetim basamaklarındaki yükselme 

ile ters orantılı olduğu ortaya çıkmıştır (56). Aynı araş-

tırmaya göre orta ve alt basamaktaki yöneticilerin en faz

la zamanını alan işlev, yürütme işlevidir. 

D. UYUMLAŞTIRMADA ZAr.JIAN 

a. Uyurolaştırma Kavramı 

Uyum tüm yönetim işlevlerinin ulaşması en önemli 

amaçlardan birisidir ve yönetim sürecinin her aşamasında 

aranan bir niteliktir. Dolayısıyla uyurolaştırma işlevi, yö

netim işlevlerinin uygulamasında ilk sırada görülen plan

lama işlevi ile birlikte ortaya çıkmakta ve örgütleme, yü

rütme, denetim işlevlerinin tüm çabalarında sürekli uyum 

aranmaktadır. 

Uyurolaştırma en geniş biçimiyle aynı zamana denk ge

tirme anlamına gelmektedir. Yönetirnde uyumlaştırma, yönetim 

amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan her türlü 

ögenin bir bütünü oluşturacak biçimde etkileşirnde bulunmala-

(56) Mahoney ve arkadaşlarının yaptığı araştırma sonuçla
rına göre üst düzey yöneticileri, yönetsel zamanları
nın% 22'sini yürütmeye ayırırken; orta düzeydekiler, 
% )6'sını; alt düzeydeki yöneticiler ise, % 5l'ini ayır
maktadırlar. 
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rını sağlayan işlev olarak tanımlanabilir. 

Bir örgütte tanımda belirtiler bütünlüğün sağlana

bilmesi planların uyumluluğu, iyi ve yalın bir örgüt yapısı, 

iyi düzenlenmiş iletişim yöntemleri ve araçları, belirli bir 

konudaki ilgili kişilerin doğrudan buluşup görüşmeleri gibi 

belli başlı koşulları gerektirmektedir (57). 

b. Başarılı Bir Uyumlaştırmanın Gerektirdiği 

Koşullarda Zaman 

Örgütte başarılı bur uyumlaştırmanın sağlanabilmesi 

için, plan veırogramların hazırlanırken kendi içlerinde ve 

birbirleriyle tutarlı olmaları sağlanması gerekir. Bu tutar

lılığın sağlanmasında zaman etkeninin önemi çok fazladır. 

Plan ve programlardaki çalışmalar birbirlerini tamamlayacak 

biçimde zamanlanmalıdıra Dolayısıyla her bir çalışmanın baş

lama ve bitiş zamanı çalışmada yararlanılacak girdilerdeki 

gecikmeler de dikkate alınarak saptanmalıdır. Çalışmaların 

planlanan süreler içinde tamamlanabilmesi de, gerekli gir

dilerin zamanında sağlanmasına bağlıdır. 

Yönetimin örgütleme evresindeki çabaları da başarılı 

bir uyumlaştırmanın sağlanabilmesi belirleyici bir rol oynar. 

örgütlernede işler, bölümlere ayrıldıktan sonra yeniden bir

birini bütünlayecek biçimde gruplandırılmalıdır. Örgütt.e en 

önemli zaman kayıplarından birisi, söz konusu gruplamadaki 

yanlışlardan kaynaklanabilir (58). Aynı bölümde çalışacak 

(57) 

(58) 

Başarılı bir uyumlaştırmanın gerektirdiği koşullar 
için bkz:AŞKUN, Yönetim,s.56; TOSUN, s.l24 
jA:f>llES L. HAYES, "No Time to Spare", Managemen t Review, 
(September,l978). s.2. 
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işgörenlerin birbirleriyle, yararlandıkları araç-gereçlerle 
~ 

ve yaptıkları işlerle uyumlu olması olabilecek zaman kayıp-

larını daha başlangıçta önleyebilir (59). 

Örgütte iyi düzenlenmiş iletişim yöntemlerinden ve 

araçlarından yararlanılması, eynı zamana denk getirmenin 

vazgeçilmez bir koşuludur. Örgütte aynı and~ yapılan çeşitli 

çalışmaların, planlandığı gibi birbirini bütünleyebilmesi 

için, çalışmalarla ilgili kişilerin birbirleriyle sürekli 

iletişim durumunda olması gerekir. Dolayısıyla iletişim 

sistemindeki herhangi bir tıkanıklık ya da eksiklik, çalış

malar arasındaki eşgüdümü bozacağından zaman kayıplarına 

yolaçacaktıre Öte yandan örgütte hangi ileşitim araçlarının 

nerelerde ve ne ~ekilde kullanılacağının iyi bilinmesi gere

kir. Sözgelişi yazılı olarak verilmesi gereken, uzun ve anla

şılması zor bir buyruğun sözlü biçimde verilmesi, çalışmalar

daki uyumu bozacak bazı yanlışlara ve dolayısıyla zaman ka

yıplarına neden olabilir. 

Örgütsel yaşamın sürdürülmesi açısından örgütün iç 

uyumu kadar çevresiyle olan uyumu da çok önemlidir. Örgütün 

çevredeki değişiklikleri zamanında öğrenememesi, ilk bakışta 

görülemeyen nitelikte zaman kayıpları yaratabilir. Söz gelişi 

yeni geliştirilen bir üretim yönteminin, varolan üretim sis

teminde yapılacak küçük bir değişiklikle üretimi büyük ölçüde 

arttırdığını varsayalım. Bu gelişmeden habersiz olan bir 

işletmenin birim üretim zamanı, söz konusu değişikliği yapan 

(59) Bu konuyla ilgili olarak çalışmamızın~örgütlemede zaman~ 
bölümünde ayrıca bilgi verilmiştir. 
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rakip işlitmelere göre' yüksek olacaktır. Dolayısıyla işlet
~ 

menin çevresine uyum sağlayamamasından dolayı zaman kayıp~ 

ları ortaya çıkacaktır (60). 

c. Uyuınıaştırma Zamanı 

Uyumlaştırma zamanı, yönetsel amaçların gerçekl.eşti- ·-~ 

rilmesinde yararlanılan her türlü ögenin bir bütünü oluştu

racak biçimde etkileşirnde bulunması yolundaki çabaların ge

rektirdiği işgören ve makina zamanı toplamı olarak tanım-

lanabil ir. 

Robert L. KATZ'a göre, yöneticilerin uyurolaştırma 

zamanı yönetim basamaklarındaki yükselme ile doğru orantılı 

olarak artmaktadır. Çünkü yöneticinin bütünleş:tireceği öge

lerin sayısında artış ortaya çıkacaktır (61). 

Öte yandan yönetim basamakları ile yöneticinin zaman 

kullanma biçimleri arasındaki ilişkiyi konu alan bir araş

tırmada, yöneticinin uyumlaştırma zamanının, yönetim basamak

larındaki yükselme ile doğru orantılı olarak arttığı ortaya 

çıkmıştır (62). 

(60) 

(61) 

(62) 

Örgütün çevreye uyum sağlamada geç kalmasının örgüt 
üzerinde meydana getirdiği tüm nicel ve nitel olumsuz 
etkiyi gösteren, "Örgütsel gecikme" konusunda daha fazla 
bilgi için Rkz: SERA OZJ3AŞAR, "Katı ve Esnek Yöne tim Sis
temlerinde Orgütsel Gecikme",ORGANIZASYON, Y.i,s.4,s.4l. 
Yöneticilerde bulunması gereken yetenekler ve yönetim 
basamakları arasındaki ilişkiyi konu alan açıklamalar 
için bkz:STONER, s.l9. 
Mahoney ve arkadaşlarının yaptığı araştırmaya göre, alt 
düzey yöneticileri uyumlaştırmaya yönetsel zamanı~ın 
%5'ini ayırırken orta düzey yöneticileri %7'sini üst 
düzey yöneticileri ise %8'ini ayırmaktadırlar. 
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E. DENETLEMEDE ZAMAN 

a. Denetleme Kavramı 

Denetleme, önceden belirlenmiş bir hedefe ne ölçüde 

ulaşıldığının belirlenmesi ya da ulaşılmadıysa nedenlerinin 

araştırılması, saptanması ve düzeltici nitelikteki önlemle-

rin alınması yolundaki çabalardan oluşmaktadır. 

Görüldüğü gibi denetleme, yönetimdeki planlamaya bağlı 

olarak ortaya çıkan bir işlevdir. Çünkü denetlemenin olabil

mesi için olması gerekenin ne olduğu bilinmelidir. Ydnetimde, 

gerçekleşmesi istenen sonuçlar ve bu sonuçlara nasıl tilaşı

lacağı planlama evresinde belirlenmektedir. 

Denetlemenin olabilmesi için gerekli ikinci q·ge, ger

çekleşen durum ya da istenen sonuca varma yolunda yapılan 

çalışmaların sonuçlarıdır. Buna göre planlamadan sonra gelen 

örgütleme, yürütme, uyumlaştırma ve yetiştirme işlevleri, 

denetlemenin ikinci qgesi olan' "gerçekleşen durumun" ortaya 

çıktığı evrelerdir;· 

Başlarken verilen denetleme tanımında da görüldüğü 

gibi, denetleme sadece bir "durum saptaması" değildir. Eğer 

gerçekleşen durum planlanandan farklılık gösteriyorsa, denet

lemenin "düzelticin yönü devreye girmektedir. Bu açıklama

lardan sonra denetleme çalışmaları dört grupta taplanabilir 

( 63): 

aa) Standartların belirlenmesi 

(63) Denetleme işlevine ilişkin ayrıntılı bilgiler için 
bkz :AŞKIDT ~ Yöne tim, s .67; TOSUIJ, s. 129. 



bb) Gerçekleşen durumun saptanması 
1 

cc) Standartlar ile gerçekleşen durumun 

karşılaştırılıp yorumlanması 

dd) Sapmaların nedenleri ile düzeltici 

önlemlerin belirlenmesi 

b. Denetlemenin Evrelerinde Zaman 
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Denetlemenin ilk evresi standartların belirlelli~esi-

dir. Bu evrede verılmak istenen sonuçlar belirli ölçülerle 

belirtilir. Daha önce de belirtildiği gibi, tüm planlarda 

zaman etkeninin bulunması gerekir. Planlardaki belirli bir 

çalışmanın ne·zaman, kaç saatlik bir işgücü.ve makina gücü 

ile ve ne kadar sürede bitirileceğine ilişkin bilgiler stlz 

konusu çalışmanın "zaman standartlarını~ oluşturmaktadır. 

öte yandan örgüt kılavuzlarında işgörenlerin günlük çalışma 

saatlerini, kimlerle ve hangi saatlerde ilişkide bulunabile

ceklerini gösteren bilgiler yine zaman konusundaki standart

lar arasındadır. 

Standartların belirlenmesinde üzerinde durulması ge

reken noktalardan birisi de, standartların kullanılacağı 

denetleme noktalarının yerinde saptanabilmesidir. Denetleme 

noktaları öyle yerlerde olmalıdır ki, plan ve programlardan 

sapmalar olmadan veya oluştukdan kısa bir süre sonra ortaya 

çıkmalıdır. Böylece sapmanın meydana getireceği zararlar 

büyümeden önlenmiş olacaktır. Görüldüğü gibi denetleme, plan

lamada olduğu gibi, örgütün gelecekteki zamanını korumaya 

yönelik çabaları içermektedir. Öte yandan denetleme noktala~ı, 
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çalışma düzeninde ke si'lme ler ve iş akışında zaman kayıpları 

' yaratmayacak biçimde saptanmalıdır. 

Denetlemenin ikinci evresi olan gerçekleşen durumun 

saptanması yolundaki çalışmaları yönetici kendisi yapabile

ceği gibi başkalarına da yaptırabilir. Du evrede denetim 

noktaların!aki durumun çözümlenip yorumlanması ve raporlan

ması gerekmektedir. Dolayısıyla denetimi doğrudan kendisi 

yapan yönetici için bu çalışmalar önemli bir zaman kaybı 

olabilir. Yönetici söz konusu zaman kaybından kaçınmak için 

denetimi başkalarına yaptırmayı yeğleyebilir. Bu durumda 

denetim yetkisi verilen kişilerin, gerçekleşen durumu iyi 

değerlendirebilme ve sonuçları kolay anlaşılır biçimde yö

neticiye rapor edebilme niteliğine sahip olmaları gerekmek

tedir. Öte yandan gerçekleşen durumun saptanması sırasında 

çalışmaları denetlenen kişilerin rahatsız edilmemesine özen 

gösterilmelidir. Denetim, çalışanlarda eksik arama ve suçla

ma yönünde yapılması durumunda, zaman kazancı sağlamak yeri-

ne zaman kayıplarına neden olabilir. Çünkü bu tarzda yapılan 

denetimde işgörenler, olağan çalışma biçimlerini bozarak ger

çek durLwun saptanmasını zorlaştırabilirler. Bu da kuşkusuz 

denetleyenlere za~an kaybettirecektir. Diğer yandan böyle 

bir denetleme biçimi, tenetlenenlerde moral bozuklu~u ve 

pasif direnişler yarat rak örgütsel zamanın verimini düşü-

re bilir. 

Denetlemenin üçüncü evresinde düzeltmeyi gerektiren 

bir sapma ortaya çıkarsa, en önemli zaman tuzaklarının bulun

duğu yer olan denetlemenin son evresine geçilmektedir. Bu 
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son evrenin ilk adımı olan sapma nedenlerinin saptanmasına 
~ 

harcanacak süre en uygun büyüklükte olmalıdır. Sapma neden-

lerinin en kısa sürede belirlenmesi ekonomikliğin bir gere

gi olmakla birlikte, bu konuda aceleci devranılması da ger

çek sapma nedeninin bulunmasına engel olabilir. Dolayısıyla 
·-

düzel tici yöndeki çabalar ger~ek olrnayan sapma nedenleri 

üzerinde yoğunlaşacağından, örgütsel zaman ka,ybı ortaya çı

kacaktır. 

Öte yandan meydana gelen sapmanın nedeni geçici ola

bilir. Bu nedenle hemen harekete geçmek yerine, bir süre 

beklenınesi yararlı olabilir. 

c. Yönetinıde Zamanın Denetlenmesi 

Yöneticilerin en kıt kaynağı olan zamanı en verimli 

alanlarda kullanabilmeleri için "zaman planlaması" yapmala

rı yeterli değildir. Yönetirnde diğer tüm çalışma ve kaynak

larda olduğu gibi, zaman kullanımı konusunda da önceden 

saptanan hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi, 

ulaşılamadıysa nedenlerinin belirlenip gerekli düzeltmelerin 

yapılması gerekmektedir. 

Yöneticilerin zaman denetimi yapabilmesi için gerek

sinim duydukları standartlar planlama evresinde belirlen

mektedir. Planlama evresinde amaçlar ya da yapılması gereken 

günlük çalışmalar, önceliklerine ve yerine getirilme saat

lerine göre belirlenmelidir. 

Denetleme için gereken birinci öge planlama ile sağ

landıktan sonra, denetlemenin ikinci ögesi olan gerçekleşen 
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durumun saptanması gerekmektedir. Yöneticiler zamanı kul-

laruna biçimlerini belirlemede "günce tutma" yönteminden 

yararlanabilirler. Bu yönteme göre yönetici, iki hafta sü

re ile (bu süre isteğe bağlı olarak dört haftaya kadar uza

tılabilir) yaptığı çalışmaları bir güneeye yazar. Günce, 

yöneticinin yaptığı çalışmaları ayrınt+lı olarak yazahi

leceği biçimde düzenlenmelidir. Buna göre olabilecek bir 

günce örneği, ÇİZELGE-3'ün II. bölümünde gösterilmiştir(64). 

ÇİZELGE'de görüldüğü gibi günce, 15'er dakikalık dilirolere 

ayrılmış ve her bir zaman diliminde yapılan çalışmaların 

yazımı için yer bırakılmıştır. Yönetici yaptığı çalışmala

rı ayrıntılı olarak yazmak için, günün sonunu beklememeli

dir. Günce kayıtlarının saatte bir yapılması salık veri-

lebilir ( 95). 

Yönetici günce tuttuğu her günün sonunda amaçlar 

ile günce kayıtlarının karşılaştırmalı ve yorumlamalıdır. 

Yönetici, günce tuttuğu gün için saptadığı bütün çalışma

ları normal çalışma süresi içinde yapabildiyse, amaçları

na ulaşmış demektir. Ancak planlanan çalışmalardan zaman 

yetmezliği nedeniyle yapılamayan bir çalışma kalmışsa, bu 

durumda bir sapma var demektir. Sapmanın meydana geldiği 

güneeye ilişkin tüm çalışmaların analiz edilmesi gerekmek

tedir. Öte yandan herhangi bir sapma olmasa bile, yöneti-

(64) Günce düzenlenmesi ve analizi konusunda ayrıntılı bil
gi için bkz.: ~~CKENZIE, Zaman Tuzağı, s.42. Günce tu
tulması ile ilgili farklı görüşler için bkz.: GEOFF 
BROWN, "Findin~ Time to Manage", Management Review, 
(September, l9 3) s.47; HARPER, s.28; MOillU~O, s.37. 

(65) Bu konuda daha fazla bilgi için bkz.: HARPER, s.28. 
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cinin zaman kullanımını iyileştirmek için güncedeki ça
' 

lışmaları analiz etmesi yararlı olabilir. Çünkü yönetici 

standart olarak kabul ettiği amaçlarda hata yapmış ola-

bilir ve verimli olmayan bir zaman·kullanımını planlamış 

olabilir. 
~ 

Yönetici güncedeki çalışmaların analizinde aşağı-

daki sorulardan yararlanabilir: 

ı. Çalışma başka birine devredilebilirmi? Devre

dilirse kime devredilebilir? 

2. Bu gün herhangi bir nedenle işe gelmeseydim 

(hastalık, iş gezisi vb.) bu çalışma yapılabi-

lir miydi? Yapılabilirse, kim tarafından yapı

labilirdi? Yapılamazsa, ne olurdu? 

3. Çalışmanın süresinde herhangi bir indirim ya-

pılabilir mi? Yapılabilirse, nasıl ve ne kadar 

bir indirim olabilir. 

Yönetici, güneesindeki her çalışma için sırayla yu

karıdaki soruları sorarak, ÇİZELGE-3'ün üçüncü bölümündeki 

seçenekıere işaret koyacaktır. ÇİZELGE'de görüldüğü gibi 

yöneticinin dört seçeneği vardır. Yönetici, birinci ve 

ikinci soruların yanıtıarına göre çalışmanın devredile

bilirliğine karar verirse, birinci seçeneği işaretleye-

cektir. Eğer çalışma iptal edilebiliyorsa, ikinci seçenek 

işaretlenecektir. Yönetici birinci ve ikinci soruya ver

diği yanıtlardan bir çalışmayı mutlaka kendisinin yapma-

sı gerektiğini anlarsa, o zaman üçünGü sorunun yanıtları-
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ÇİZELGE-3 

Günce Analizi Örneği 

AiV!AÇLAR T.arih • , ./. _ .. 

ı. A Çalışmasını 9.00-9.30 arasında bitirmek 

2. B " 10.00-10.30 tt " 
3. c " 14.00-14.30 tt tt 

4. D ll 15.00-15.40 tt " 

• 

• 

• 

II. GÜNCE 

Devre
Zaman Çalışmalar dilmeli 

İptal süresi in- Aynen 
edilmeli dirilmeli _sürmeli 

9.00 

9.30 

ıo.oo 

10.30 

ıı.oo 

11.30 

12.00 

13.30 
• 
• 
• 

17.30 

. ÖGLE TATİLİ 
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na göre ÇİZELGE'den üçüncü veya dördüncü seçeneği işaret

' lemek dürumundadır. 

Öte yandan yöneticinin yukarıdaki üç sorudan özel

likle ikincisine vereceği yanıtın iyi değerlendirilmesi 

gerekir.~ Bu sorunun yanıtı "yapılamaz 11 çıkarsa ve yapıl-
•• 

maması durumunda işletme için bir kayıp oluyorsa, yöneti-

cinin yetiştirme gibi önemli bir yönetim işlevini yok say

dığı ortaya çıkacaktır (66). 

ÇİZELGE-3'ün üçüncü bölümü doldurulduktan sonra, 

birinci veya üçüncü seçenekleri işaretlenen çalışmalar 

ele alınır. Başkasına devredebilecek bir çalışmanın kime 

ve ne şekilde devredilabileceği belirlenir. Çalışmanın 

süresinde indirim yapılabiliyorsa, bunun ne kadar ve ne 

şekilde yapılacağı belirlenir. 

Yönetici, günce tuttuğu her gün için yukarıdaki 

analizi yaparak hemen iyileştirici yöndeki önlemleri uy-

gulamaya koyarsa, günce tutma süresinin sonunda "zaman 

yetmezliğin sorunu büyük ölçüde hafifleyebilir. Öte yan-

dan yönetsel zamanın en verimli alanlarda kullanılması, 

yönünde de önemli bir adım atılmış olacaktır. 

d. Denetleme Zamanı Kavramı 

Denetleme zamanı, önceden belirlenmiş bir hedefe 

ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi, ulaşılamadıysa ne

denlerinin araştırılıp saptanması ve düzeltici nitelik-

(66) Yetiştirme işlevinin yönetsel zaman açısından değer
lendirilmesi,bundan sonraki bölümde yer almaktadır. 
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teki önlemlerin alınması yolundaki çabaların gerektirdiği 

' işgören ve makina zamanı toplamıdır. 

Bir yöneticinin denetleme çalışmalarJ.na ayıracağl. 

zamanın büyüklüğü, yöneticinin bulunduğu yönetim basama~ 

ğ1.na göre değişmektedir. Bir görüşe göre yöneticinin denet-

leme zaman1. ile çeşitli yönetim basamakları arasındaki 

ilişki şu şekilde olmaktadır (67): 

Denetleme işlevine en fazla zaman ayıran yöneti

ciler orta düzey yöneticileridir. Bu yöneticilerin denet

leme zamanı, yönetsel zamanın yaklaşık l/3'ini oluştur

maktadır. 

Yönetim piramidinde, denetlerneye ayırdığı zaman 

büyüklüğü bakımından orta düzey yöneticilerinden sonra 

ikinci sırayı, üst düzey yöneticileri almaktadır. Bu yö

neticilerin yönetsel zamandan denetlerneye ayırdıkiarı 

pay yaklaşık % 30 dolaylarJ.ndadır. 

Denetlerneye en az zaman ayıran yöneticiler ise 

•• 

alt düzey yöneticileridir. Bu yöneticilerin yönetsel za

mandan denetlerneye ayırdıkiarı pay yaklaşık % 10-15 dolay

larındadır. 

(67) Ayrıntılı bilgi için bkz.: OLDCORN, s.28. 
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Her örgütün belirli nitelikleri taşıyan bir "yönet

sel enerjiyen gereksinimi vardır. Örgütün gereksinim duydu

ğu bu "nitel~ckli enerjinin" kaynağı ise, yöneticilerdir. 

Örgüt gereksinim duyduğu yöneticileri, örgüt içinden ve 

örgüt dışından sağlayabilmektedir. Ancak örgüt dışından 

sağlanan yöneticilerin, örgütün gereksinimlerini karşılama

da yetersiz kalması, örgüt içi kaynağın önemini arttırmak

tadır. Dolayısıyla örgütte, gereksinim duyulan yönetsel 

enerjiyi, örgüte özgü nitelikleriyle ve sürekli olarak sağ

layan, başlıbaşına bir işlevin yerine getirilmesi gerek

mektedir. Bu işlevi yerine getirecek kişiler de, örgütte

ki yönetsel enerji kaynaklarının (yöneticilerin) kendile

ri olacağından yönetsel enerjinin kendi kendisini yarat-

ması, tazelernesi ve yenilernesi söz konusudur. Buna göre 

yönetirnde geliştirme işlevi aşağıdaki biçimde tanımlana

bilir. 

Yetiştirme, yöneticilerin, hem kendilerini, hem de 

kendilerinin yerini alacak yönetici adaylarını, örgüt ge

reksinimleri doğrultusunda bilgi, tutum ve deneyim yönüy

le dizgeli bir biçimde geliştirmeleri yolundaki çabalar 

toplamıdır. 

Yetiştirme tanımından şu sonuçlar çıkarılabilir: 

- Yetiştirme işlevinin amacı, örgütün şimdiki ve 

gelecekteki yönetici gereksinimini, örgüte uygun nitelik-



lerle, sürekli olarak karşılamaktır (68). 
' 

- Yetiştirme işlevini yerine getirecek kişiler 

yöneticilerdir. 

- Yetiştirme işlevi, dizgeli olarak bilgi tutum ve 

deneyim kazandırma yönUndeki çabalardan oluşıra.ktadır. 
·~ 

b. Yönetici Yetiştirilmesinde Zaman 
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Yukarıda da belirtildiği gibi her örgütün sürekli 

olarak belirli nicelik ve nitelik ölçülerinde yönetsel 

zamana gereksinimi vardır. Yöneticilerin hastalık izin, iş 

seyahati vb. nedenlerle geçici olarak örgütten ayrılması 

durumunda örgütteki yönetsel zamanın aniden azalması söz 

konusudur. Eğer yönetsel zamandaki bu geçici azalma örgüt 

tarafından hissedilmeden giderilemezse, örgütte onarılınası 

güç zararlar ve buna bağlı zaman kayıpları meydana gelebilir. 

Bunun için yöneticinin, yardımcılarını her an yerini ala-· 

bilecek biçimde bilgilendirmesi ve onların deneyim kazan-

malarına olanak sağlaması gerekir. 

Yöneticinin herhangi bir nedenle görevi bırakması 

durumunda ortaya çıkacak "yönetsel zaman açığıtt daha da 

önemlidir. Eğer bu boşluk örgüt içinden sağlanacak yöneti-

cilerle giderilemezse, örgüt dışı kaynaklara başvurulması 

gerekecektiro Ancak örgüt dışından aranan niteliklere uygun 

yönetici bulunması zaman alabilir. Ayrıca örgüt dışından 

(68) Yönetici yetişti~ilmesinin amaçları k9nusunda ayrıntılı 
bilgi için bkz:SINAN ARTMT, Endüstri Işletmelerinde 
Yöneticilerin Yetiştirilmesi ve Türkiye'deki Uygulama, 
Eskişehir İ .. T.İ.A. Ya.No.l72/107, Eskişehir, 1976,s.JO. 



gelecek yöneticinin, ör'güt koşullarına uyum sağlaması ~or 
' 

olabilir ve bu uyum dönemindeki uygulamaları örgüte çok·. 

fazla zaman kaybettirebilir. 
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Öte yandan çevresel koşullardaki sürekli değişmeler 

nedeni;yle, örgütün yönetsel zaman gereksinimlerinde nitelik; 

bakımından değişiklik olabilir. Sözgelişi örgütün aniden 

büyümesi ile; merkezcil bir yönetim biçiminden merkezkaç 

yönetim biçimine geçilmesi, yöneticilerin bilgisayarlardan 

yararlanmayı öğrenmesi vb. gerekebilir. Yöneticiler, örgüt 

içindeki ve örgüt çevresindeki değişiklikler karşısında, 

örgütün nitelik yönüyle değişen yönetsel zawen gereksinimini 

karşılamak durumundadırlar. Başka türlü örgütteki yönetsel 

zamanın niteliği, örgüt gereksinimlerini karşılamada yeter

siz kalacaktır. Bunun için yöneticiler, örgütün çalışma 

alanındaki ve kendi yönetsel yeteneklerini geliştirmeye yö

nelik konulardaki yayınları, konferansları, seminerleri ve 

kursları izlerneye zaman ayırmalıdırlar. 

Örgüt içinde yönetici yetiştirilmesi için yararlanı

labilecek bazı yöntem ve teknikler bulunmaktadır (69). Bu 

yöntemler "zaman etkeni" açısından değerlendirildiğinde 

aşağıdaki görünüm ortaya çıkar. 

Yöneticilerin örgüt içi yetiştirilmesinde başvurulan 

yollardan birisi, üst tarafından yol gösterme ile eğitim

dir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için, üst'ün, yol göstere-

ceği ast'ına ya da astıarına her şeyden önce zaman ayırmaya 

(69) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: AŞKUN, Yönetim 
s.96. 
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gönüllü olması gerekir.· Daha sonra da yönetici astıarının 
~ 

yanlışları nedeniyle ortaya çıkabilecek zaman kayıpları.nı 

göze almalıdır. Ancak bu yöntemin etkili olabilmesi, yol 

gösterecek üst' ün örnek bir yönetici kişiliğinde olmasına 

bağlıdır. Başka türlü yöne ficinin karar vermedeki zayıflık

ları, insanlara karşı güvens~zliği, hatalı zaman kullanma 

alışkanlıkları gibi, düzeltilmesi gereken pek çok niteliğin 

de ast'a geçme tehlikesi vardır. Bu görünümüyle yöntemin, 

örgütteki yönetsel zaman kayıplarını arttırıcı ve yaygın

laştırıcı bir rolü olabilir. Bunun için birer eğitici konu-

munda olacak yöneticilerin, her şeyden önce kendilerini 

yetiştirmeye önem vermesi gerekmektedir. ö·t;e yandan astıa

rın da üstlerinden bazı alışkanlıkları alırken daha dikkat

li olmaları, hatalı gördükleri tutum ve davranışları kazan

mamaya özen göstermeleri gerekmektedir. 

Örgüt içi yetiştirmede başvurulan diğer bir yöntem 

de, iş değiştirmedir. Bu yöntemde yönetici adayları, örgü

tün çeşitli bölümlerinde çalıştırılarak bilgi ve deneyimleri 

arttırılınaya çalışılmaktadır. Bu yöntemin gereği olarak yö

netici adaylarının çeşitli bölümlerde geçici olarak çalış-

maları, onların karar alırken sorumsuz davranmalarına yol 

açabilmektedir. Bu da örgütte bazı çalışmaların gereksiz 

yere yinelenmesine ve zaman kayıplarına yol açabilir. öte 

yandan astıarın da sık sık yönetici değiştirmesi; astlar 

arasında huzursuzluk, yöneticiye karşı saygısızlık ve gü

vensizlik yaratabilir. Bu sonuçlar da örgütsel zamanın ve

rimini düşürücü yönde etkiler yaratacaktır. Ancak adayların, 

bölümlerdeki çalışma sürelerinin olabildiğince uzun olması 



ve aldıkları kararıard'an sorumlu tutulması, bu· yöntemin 

' 
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belirtilen olumsuz sonuçlarını büyük ölçüde önleyebilir. 

cq Yetiştirme Zamanı Kavramı 

Yetiştirme Zamanı, yöneticilerin hem kendileri~i 

~~em de kendilerinin yerini alacak yönetici adaylarını, 

örgüt gereksinimleri doğrultusunda bilgi, tutum ve deneyim 

yönüyle dizgeli bir biçimde geliştirmeleri yolundaki çaba

ların gerektirdiği makina ve işgören zamanı toplamıdır. 

Yöneticilerin zamanı kullanma biçimlerini konu 

alan araştırma ve incelemelerde, yetiştirme ayrı bir yöne

tim işlevi olarak değerlendirilmemiştir. Dolayısıyla yöne

ticilerin yönetsel zamandan yetiştirmeye ne kadar pay ayır

dığı ile ilgili bir görüşe rastlanmamıştır. 

Hangi düzeyde olursa olsun yöneticilerin yönetsel 

zamanının belirli bir bölümünü yetiştirme zamanı oluştur

malıdır. Yetiştirme zamanı, bir taraftan örgütün şimdiki 

yönetsel zamanının niteliğini arttırırken, diğer taraf

tan da planlama zamanında olduğu gibi, örgütün gelecekteki 

yönetsel zamanı için yapılan karlı bir yatırım olmaktadır. 
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1 

10. YÖNETSEL ZAivlAN KAVRAMI 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra yönetsel 

zaman şu şekilde tanımlanabilir: 

Yönetsel zaman, birden çok insanı bir araya getire

bilecek nitelikte bir amaç belirlenmesi ile bu amaca eriş

mek için yerine getirilen planlama, örgütleme, yürütme, u

yumlaştırma, denetleme ve yetiştirme işlevlerinin gerektir

diği işgören ve makina zamanı toplamıdır. 

Yönetsel zaman tanımından aşağıdaki sonuçlar çıkarı

labilir: 

- Yönetsel zaman, bir grup insanın toplanabileceği 

tUrden bir amacın belirlenmesi ile oluşmaya başlamaktadır. 

Dolayısıyla yönetsel zamanın oluşumu, örgütsel zamandan ön

ce başlamaktadır. 

- Yönetsel zaman, belirli bir amaca erişmek için ye

rine getirilen yönetim işlevlerinin gerektirdiği işgören 

ve makina zamanı toplamı olmaktadır. Buna göre örgüt amaç

larının belirlenmesi aşamasındaki zaman, planlama zaman~ i

çersinde olacaktır. Çünkü yönetirnde amaç belirleme çabaları-
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nın $iahil edilebileceği' işlev, planlamadır. Yönetsel zaman, 
~ 

matematiksel bir anlatım ile aşağıdaki biçimde gösterilebi-

lir: 

YÖNETSEL 
., 
•• 

ZAMAN 

= 
Örgüt amacının 
belirlenmesi 
Zamanı 

+ 

Planlama 
Zamanı 

Planlama Zamanı 

Örgütleme Yurütme Uyurolaştırma 
+ + + 

Zamanı Zamanı Zamanı 

Denetleme 

Zamanı 
+ 

Yetiştirme 

Zamanı 

+ 

- ronetsel zamanı oluşturan işgörenler, örgütün çeşit

li basamaklarındaki yöneticilerdir. Bir yöneticinin yönetsel 

zamanı içersindeki işlevsel zamanların oranı, yöneticinin bu

lunduğu yönetim basamağına göre değişiklik gösterir. 
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ll. YÖ1TE TİJ.VIDE KARAR ALMA VE ZAMA.N 

A. YÖNETİMDE KARAR ALl\ıiA 

Karar almanın yönetirnde ayrı bir yeri ve önemi bulun

maktadır. Çalışmamızın giriş bölümünde belirtildiği gibi yö

netim, iki yönlü süreç niteliği taşımaktadır. Bu yönün birin

cisi karar alma, ikincisi ise uygulamadır. Böylece yönetimin 

tüm evrelerinde karar alınması söz konusudur. Başka deyişle 

karar alma, yönetimdeki her·bir temel işlevin (planlama, 

yürütme, uyumlaştırma, denetleme ve yetiştirme) etkili bir 

biçimde yerine getirilmesinde yararlanılan vazgeçilmez bir 

öge ya da araç durumundadır. Nitekim bazı yönetiınci yazarlar 

yönetimi, bir karar alma eylemi biçiminde tanımlamışlar ve 

karar almanın diğer yönetim işlevleri arasında ayrı bir iş

lev olarak görülmesi gerektiğini savunmuşlardır (70). 

Karar alma çeşitli yol, olanak, amaç ve araçlardan 

en uygun olanının seçimi ya da bunlardan birinin diğerine 

(70) Bu konuda daha fazla bilgi için ~kz •. ZEKİ AKSAN, "1liş
kiler Sistemi Olarak Yönetim", YONETIM, Y.l, s. 4 Ha
ziran31976), s. 102; KREI~~ER, s. 13. 
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yeğ~enmesi yönUndeki çabalar toplamı biçiminde tanımlanabi
~ 

lir (71). Aralarında seçim yapılacak şeylere almaşık veya 

seçenek adı verilmektedir. 

'B. YÖNETİNillE KARAR AL111A VE ZAMAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
.. ... 

Yönetirnde zaman kayıplarının odaklaştığı yerlerden bi-

risi de karar alma eylemidir. Bu zaman kayıplarının ne şekil

de oluştuğu, nedenlerini ve bu konuda alınabilecek önlemleri 

ortaya koymada iyi bir kararın nitelikleri ile karar süreci

nin özelliklerinden yararlanılabilir. 

a. İyi Bir KarElrın Ni te likleri ve Zaman 

Bir kararın "iyi" diye nitelendirilebilmesi için, her

şeyde.n önce bu kararın "amaca ulaştıran" bir özelliği bulun

malıdır. İşte yönetimdeki zaman kayıplarından bir tanesi; ka

rardaki etkinliğin gerçekleştirilmemesi endişesinden kaynak

lanmaktadır. Yöneticilerin özellikle önemli konularda hata 

yapmaktan korkmaları, onl.srı daha çok bilgi taplamaya ve ka

rar almayı ertelemeye yöm~l tmektedir. Bu nedenle kararların 

alınma süresi uzsyabilir ve kararda gecikme meydana gelebi

lir. Böylece yönetici, etkin bir karar almaya uğraşırken, ka

rarın etkinliğini düşüreb5~lir. Karar iş işten geçmeden alın

mış olsa bile ,kararın zamı:ın verimliliği oldukça düşük olabi

lir (72). 

(71) Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. AŞ~lnf, Yönetim, 
s. 105; TOSUN, s. 15B. 

(72) MACKENZIE, Zaman Tuzağı, s. 143. 
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öte yandan yöneticinin zaman kaybı sadece karara ge

' reğinden fazla çaba harcamasından kaynaklanmamaktadır. Ka-

rar alma süresindeki uzamanın yarattığı endişeye bağlı ola

rak da bir zaman kaybının ortaya çıkması söz konusudur. Çün

kü endişe~· insanın günlük iş verimini düşürücü bir etki yap

maktadır Ci'~). 

Bir kararı ertelemenin yarattığı diğer önemli bir sa

kınca da, kararın olumsuz sonuçlanması durumunda alınabile

cek düzeltici önlemler için gerekli süreyi kısaltmasıdır. 

Bu da karardan istenen sonucun alınma şansını düşürecektir(74). 

Her kararın belirli bir riski vardır. Çünkü kararlar 

geleceğe yöneliktir ve gelecekteki riskler tümüyle kestiri-

lemez. Bunun için yönetici, kararlarında geçmiş zamanı nes

nel (objektif) olarak yargılayıp değerlendirebilmeli ve bi

limsel karar alma yöntemlerinden yararlanabilmelidir. Bu 

yolla alınan karar, ussal bir nitelik taşıyacağından, bazı 

risklerden bir ölçüde uzaklaşılabilir (75). Ancak bu risk

lerden kaçınmak için harcanan zamanın büyüklüğü, kararın di

ğer temel niteliği olan verimliliği düşürmeyecek ölçüde ol-

malıdır. 

Görüldüğü gibi kararın etkin ve verimli olabilmesi için 

zamanın en uygun biçimde kullanılması gerekmektedir. 

(73) A.g.k. 
(74) Yönetimdeki zaman kaybına yol açan hatalar için bkz. 

DAUGLASS, s. 53. 
(75) Rasyon~l.kara.;- al~a konu~ıunda d~ha fa~la bilgi için bkz. 

H. h"ULISI DEI>ıiTR-BULENT BIRCAN-lı1JLYA TUTEK, Yöne ts el Ka
rar Verme, İzmir, 1985, s. 2. 
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b. Karar Süreeinin Özelliklerinde Zaman 

Karar sürecinin psikolojik ve teknik güçlükleri var

dır (76). Karar süreci düşünsel ve istemli bir çaba gerek

tirmektedir. Bu nedenle tüm kararları kendilerinde toplayan 

yöneticiler, önemli bir düşünsel çaba yükü altına girecekle

rinden, aldıkları kararların etkinliğini düşürebilirler. Çün

kü bulundukları yönetim basamağına özgü kararlara yeterince 

zaman ayıramayacakları gibi, daha alt basamaklarla ilgili ka

rarlarda da bilgi eksikliği nedeniyle oldukça yüzeysel kalabi-

lirler. Bunun için bir karar, yönetim piramidinin kararı ala

bilecek yeterlilikteki en düşük yönetim basamağında alınmalı

dır (77). Böylece üst düzey yöneticileri, alacakları önemli 

kararlar için daha fazla zaman bulabileceklerdir. 

Sonuç olarak karar alma, insanda psikolojik, zihinsel 

ve fiziksel yorgunluklar yaratmaktadır. Bunun için yönetici

ler karar alma yetkilerini Olabildiğince astıarına devretmek 

yoluyla bir taraftan karar alma yüklerini azaltırken, diğer 

taraftan da astıarını yetiştirmiş olacaklardır. Böylece yöne

ticiler hem şimdiki yönetsel zamanlarını genişletmiş olacak

lar, hem de şimdiki ve gelecekteki yönetsel zamanı sigorta et~ 

miş olacaklardır. 

Karar sürecinin diğer bir niteliği pahalı olmasıdır. 

Etkin ve verimli bir karar elde edilebilmesi için, çeşitli 

(76) Karar sürecinin özellikleri konusunda bkz. TOSUN, s.l61. 
(77) Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. KIRKPATRICK, s.474. 
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amaçlarla. ilgili bilgi 'toplanması ve değerlendirilmesi ge-
~ 

rekir. Söz konusu bilgiler geçmiş, şimdiki ve gelecek zama-

na ilişkindir. Gelecek zamana ilişkin bilgiler, geçmiş ve 

şimdiki zamanla ilgili bilgilere dayanılarak yapılan kesti

rimlerle oluşturulur. Bu kestirimler, basit ve sezişten en 
·-

karmaşık sayı~al işlemlere kadar varan çabaları gerektirir. 

Buna göre yöneticiler çok sayıda kararın gerektirdiği çaba

larda uzman işgörenlerden ve işlemleri hızlandıran bilgisa

yarlardan yararlanmak durumundadırlar. Ancak uzman işgören

ler ve bilgisayarlardan yararlanmak yönetime önemli bir mad

di yük getirmekle birlikte, bu yükten kaçınılmamalıdır. Baş

ka türlü yönetici, çok sayıda kararla ilgili uzmanlık ve za

man yoğunluğu isteyen çalışmaları kendisi yapmak zorunda ka

lacağından, kararların etkinliğinde ve yönetsel zamanın ve

riminde azalma meydana gelecektir. Yönetirnde en pahalı, kay

nak nyönetsel zamandır ve bu kaynağın başka kaynaklarda ar

tırım (tasarruf) yapma pahasına harcanması, yönetimin ussal

lık ilkesiyle bağdaşan bir tutum değildir. 

Karar sürecinin diğer bir niteliği de etkinlik ve us

sallığa dayanmasıdır. Daha önce belirtildiği gibi, zaman en 

kıt kaynak özelliği taşımaktadır. Bir örgütte bu en kıt kay

nağın ne kadarını, hangi alanlarda ve ne şekilde kullanaca-

ğına yönetimin karar vermesi, yönetsel zamanı örgütteki en 

değerli ve en pahalı kaynak konumuna getirir. Dolayısıyla 

yönetirnde alınması gereken en önemli karar konusu yönetsel 

zamanın kullanılma biçimidir (78). Yönetirnde bu kararın akıl 

( 7 8) Bkz. HENRY MINTZBERG (Çev. TOI:IRİ S SOMAY) , "Yöne ticinin 
İşi; Efsane ve ~erçek", YÖNETİM, Y.4, s. 13 (Eylül,l981), 
s. 77. 
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dışı etkenlerin yer aldığı bazı duygu, eğilim ve alışkanlık
~ 

lara göre alınması, en pahalı kaynağın boşa harcanmasına yol 

açacaktır. 

Karar süreci beli~ bir özgürlüğü ve yetkiyi gerektir

mektedir. Bir yönetim pir~midinde yukarı doğru çıkıldıkça 
·o 

yöneticilerin yetki sınırları genişlemekte ve, karar verme 

özgürlükleri artmaktadır. Eğer üst basamak yöneticileri bu 

karar verme özgürlüğünü aşağıdaki basarnaklara aktaramazlar

sa, o zaman karar almadaki süre özgürlüğünü kaybede.ceklerdir. 

Çünkü yönetici çok sayıda karar almak zorunda kalacağından, 

her bir karar için kullanabileceği süre oldukça azalacaktır. 

Karar süreci geleceğe dönUktür. Kararın alınması, ey

leme geçilmesi ve amacın gerçekleştirilmesi evrelerinde ka

rarın türüne ve niteliğine göre değişen büyüklükte süre ge

rekmektedir. Karar alma sürecinde geçen zaman değişik yönle

riyle ŞEKİL-13' de gösterilmektedir. 

KARAR 1 
..__ ___ .J. 

KARAR 

ZAMANI 

Şimdiki 
Zaman 

SÜRE JL EYLEM 1 SÜRE J SONUÇ 

-EYLEM 

! ZAI<irANI 
1 

L 
SONUCA 

ULAŞMA 

ZAMANI 

Gelecek·~ ~---· 

Zaman 

ŞEKİL 13 - Karar Alma Sürecinde Geçen Zaman 
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ŞEKİL 13'de görüldüğü gibi karar, eylem ve sonuç aşama-
~ 

larının aralarında belirli süreler geçmektedir. Sonuca hızla 

ulaşılması gereken d~ırnlarda, söz konusu üç aşama arasında 

geçecek sürenin en aza indirilmesi gerekir. Ancak bu sürenin 

kararın ivediliği nedeniyle çok fazla kısaltılması, karar sı-
·-

rasında daha az bilginin elde edilip daha az alınaşığın ~özden 

geçirilmesine neden olacaktır. Bu da kararın etkinliğini ve 

verimliliğini düşürebilir (79). Bununla birlikte ani karar ge

rektiren koşullarda önemli olan, karar alıcının en kısa süre

de kanışlanabileceği en uygun çözümü bulabilmesidir (80). 

Öte yandan kararın alınması şimdiki zamanda olurken, 

karar sonuçları gelecek zamanla ilgilidir. Özellikle ivedilik 

göstermeyen durumlarda, şimdiki zamana göre alınan karar ko

şulları, karardan sonra işleyen süre içersinde değişme göste

rebilir ve bu değişiklikler tümüyle kestirilemez. Dolayısıyla 

eylemdeki zamanlama, eylem süresi ve sonuç alma zamanı karar 

alma sırasında saptanan biçimden daha farklı olabilir. 

(79) Bu konudaki varsayımlar için bkz. OGUZ ONARAN, Örgütler
de Karar Verme, Ankara ün. S.B.F. Ya. No: 321, B.2, An
kara, 1975, s. 86. 

(80) Sürenin kararlar üzerine etkisiyle ilgili daha fazla 
bilgi için bkz. WEBER, s. 96. 
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12. YÖNETİCİ VE ZAMAN 

A. YÖUETİ Cİ KA VRAMI 

Yönetici en yalın biçimiyle başkaları aracılığı ile 

işgören ya da başkaları aracılığı ile amaçlara ulaşan kişi 

olarak tanımlanabilir (81). 

Daha önce de belirtildiği gibi yönetim, örgütü var e

den ve yaşamasını sağlayan etkin bir güç ya da "enerjidir". 

Örgütün çeşitli basamaklarında çalışan yöneticiler ise, bu 

enerjinin kaynaklarıdır. 

Yönetici, örgütü yaratan ve yaşatan bu görünümüyle, 

bestesini kendisinin yaptığı bir eseri seslendiren orkestra 

şefinrebenzetilebilir. Çünkü böyle bir orkestra şefi seslendi

rilen eserin notalarında değişiklik yapabilir. Örneğin, iste

diği notayı çıkarabilir, yeni notalar ekleyebilir ya da bazı 

notaları başka bir çalgıda deneyebilir (82). Yönetici de bir 

(81) 

(82) 

TAI'.'IER KOÇEL, İşletme Yöneticiliği, İstanbul ün. İşletme 
Fak. Ya.No. 147, Istanbul, 1984, s. 9. .. 
Bu J;conudaki gö~üşler için bkz. PETER F .• DRUCKER (Çev.GUL
TEKIN SABU1iJCUOGLU), "Yönetici olmak Ne Demektir?", Verim
lilik Dergisi, C.3, S. 2 (Ocak-Mart,l974), s.711; PETER 
]'. DRUCKER- Coming of The New Organization", Harvard Bu
siness Review", (Janvary/:&1abruaryJ 1988), s. 49. 



örgütü yaratıp, işleyişi sırasında sürekli denetleyerek 

uyumu bozan ögelerde değişiklik yapabilmektedir. 
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Örgüt oluşturulduktan sonra, örgüt amaçları dışıhda 

bireysel amaçlarda ortaya çıkmaktadır. Örgütün yaşaması bu 

iki türdeki amaçların en iyi biçimde kanışlanmasına bağlı

dır. Buna göre yönetici, örgüt amaçları ile bireysel amaç

ları dengeli biçimde kanışıama görevini üstlenen kişi ola

rak da tanımlanabilir. 

Yönetimin özelliklerine ve işlevlerine uygun olarak 

yöneticide bulunması gereken çeşitli niteliklerin vurgulan

dığı pek çok yönetici tanımı yapılabilir. Bunlardan bir kaç 

tipik örnek aşağıya çıkarılmıştır. 

- Yönetici, karar alan ve uygulayan kişidir. 

- Yönetici, sınırlı kaynaklardan en iyi şekilde ya-

-rarlanmasını bilen kimsedir. 

- Yönetici, örgütte arabulucu ya da uzlaştırıcı bir 

şahsiyettir. 

- Yönetici, yönetim bilgileri ve tekniklerini örgüt 

amaçlarına erişme yolunda en uygun biçimde kullana

bilen bir sanatçıdır. 

Bu tanımlardan sonra "yönetimin zaman yönünü" vurgu

layacak bir yönetici tanımı da şu şekilde olabilir: 

Yönetici, örgütün doğması ve yaşaması için gerekli 

yönetsel zamanı, yönetim işlevleri aracılığı ile üretme yü

kümlülüğünü taşıyan kişidir. 
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B. YÖNETİCİNİN DEGİŞİK ZAMAN ORTAMLARI 

Yöneticinin bir günü değişik ortamlarda geçer. Yöne

tici de her insan gibi, 24 saatini değişik ortamıara paylaş

tırmak zorundadır. Bu paylaştırmeda en önemli etmen yönetici

n~_n gereksinimleri ve gereksinimleri n yara ttığı hedeflerdir • 
•• 

Sözgelişi ekonomik yaşam koşullarını iyileştirme, beğenilme, 

saygı görme gibi gereksinimler yöneticinin iş yerinde geçecek 

zaman ortamını belirleyen hedeflerdendir. 

Buna göre yöneticinin belirli bir hedefe yönelik ça

balarına bakılarak çeşitli zaman ortamları saptanabilir. Bun

lardan bazıları, örgütsel, kişisel, israf edilen zaman ortam

larıdır. 

Söz konusu zaman ortamları birbirleriyle etkileşim ha

lindedir. Günlük zaman sınırlı olduğundan, belirli bir gerek

sinime ayrılan zamanın büyüklüğü diğer gereksinimler için kul

lanılabilecek zamanı etkiler. Ayrıca zaman ortamları birbirle

rini sadece büyüklükleri bakımından değil verimlilikleri bakı

mından da·_ etkileyecektir. 

a. Yöneticinin Örgütsel Zaman Ortamı 

Bu zaman ortamı, yöneticinin örgüt amaçları yönünde ça

lışırken oluşan zaman ortamıdır. Yapılan araştırmalarda yöne

ticilerdeki örgütsel zaman ortamında kalma eğiliminin oldukça 

fazla olduğu (83) ve bu eğilimin yönetim piramidindeki yüksel-

(83) Eskişehir çevresinde yapılan bir araştırmada, yöneticile
rin %5l'nin haftada 50 saatin üzerinde, %23'ünün de 60 sa
atin üzerinde çalıştığı belirlenmiştir. Bkz. ŞAN ÖZALP ve 
Diğerl~ri,_Eskişehir Sanayi Firmaları Yöneticileri, Eski
şehir I.T,I.A. Ya. No. 199, Eskişehir, 1978, s. 25. Yine 
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meye bağlı olarak artış'gösterdiği ortaya çıkmıştır (84). 

Yukarıda yapılan tanımından da anlaşıldığı gibi yö

neticinin örgütsel zaman ortamı, örgütte geçen zaman anla

mında değildir. Yönetici örgüt dışında da örgüt amaçları 

yönünde pek çok çalışmayı yerine getirmek zorunda kalır. 

Sözgelişi, iş ziyaretleri, iş yemeği vb. eylemler örgüt dı

şında olmakla birlikte örgüt amaçları yönündedir (85). Yine 

pek çok üst düzey yöneticisinin, akşam olunca bir çanta dolu

su evrakla eve gitmek zorunda kaldığı ve böylece örgütsel za

man ortamını eve taşıdığı yapılan araştırmalarla belirlenmiş

tir (86). 

Öte yandan yöneticinin örgütte geçen zamanını, bütü

nüyle örgütsel zaman ortamına dahil etmekde olanaklı değil

dir. Çünkü yönetici örgütte bulunduğu sürede çeşitli neden

lerle zamanını boşa harcayabilir. Örneğin yöneticinin bütün 

Eskişehir'de üst düzey yöneticilerinin katıldığı başka 
bir araştırmada da yöneticilerin yarısının günde 9,5-10 
saat çalıştığı belirlenmiştir. bkz. KARAKOÇ,s. 104. A
merika'da yapılan araştırmalarda da yöneticilerin gün
lük çalışma sürelerinin 10-10,5 saat ol~uğu belirlen
miştir. Bkz. ERNEST DALE-LYNDALL F. URvVICK, Staff In 
Organization, Mc Graw-Hill Bo ok Co, Ine., New York, 
19 o, s. 33. 

(84) Bu konudaki araştırma sonuçları için bkz. 1~.CKENZIE, 
Zaman Tuzağı, s. 21. 

(85) Yapılan bir araştırmada tipik bir yöneticinin haf.tada 
en az lO saatini örgüt dışında geçirdiği ortaya çıkmış
tır. Bkz. A.g.k., s. 21; Başka bir araştırmada da yö
neticinin günlük örgütsel zamanının yaklaşık iki saa
tini örgüt dışında geçirdiği belirlenmiştir. Bu konu
da ayrıntılı bilgi için bkz. MORANO, s. 37. 

(86) Amerika'da yapılan iki ayrı araştırmada da üst düzey 
yöneticilerinin her gün ortalama bir saat kadar evde 
çalıştığı belirlenmiştir. Bkz. MORANO, s. 37 ve WEBER, 
s. 23. Yine Eskişehir'de yapılan bir araştırmada da 
araştırmaya katılan yöneticilerin yarısının günde orta
lama 1 saat evde çalıştığı saptanmıştır. Bkz. KARAKOÇ, 
s. 103. 
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kararları kendisinde toplayarak örgütü tek başına ypnetme 

ve örgütte "vazgeçilmez adam" olma yönündeki uygulamaların

da, önemli ölçüde zaman ortamı" bulunur. 

Yöneticinin örgütsel zaman ortamını, ortamdaki ;işin 

niteliği ve zamanın denetlenebilmesi bakımından bölümlendir
""4 

mek olanaklıdır. 

Ortamdaki zamanın denetlenmesi bakımından yapılacak 

bölümlendirmeye göre yöneticinin denetiminde ve denetimi dı

şında zaman ortamları olduğu söylenebilir. 

Ortamdaki işin niteliği bakımından yapılacak bölümlen

dirme ile de yöneticinin yaratıcılık, rutin, yönetsel ve iş

görme çabalarına özgü zaman ortamları olduğu belirtilebilir. 

aa) Yöneticinin Denetimindeki Zaman Ortamı 

Bu zaman ortamı, yöneticinin kendi isteğine göre kul

lanabileceği, düzenleyebileceği ve organize edebileceği zaman 

bölümüdür. Yöneticinin kesintisiz olarak belirli bir konu üze-

rinde yoğunlaşabilmesi ve istediği sonucu alabilmesi için, de

netimi altında bulunan zamana gereksinimi vardır. Peter DRUC

KER'e göre bir yöneticinin denetimi altında tutabildiği zaman, 

toplam zamanının %25'ini geçmemektedir. Bununla birlikte bu o

ranın %50'ye kadar yükseltilebileceğini öne süren görüşler bu

lunmaktadır. Yöneticinin denetimindeki zaman ortamı ne kadar 

fazla olursa, etkinliği de o oranda artacaktır (87). Çünkü yö

neticinin örgüt amaçlarına erişme yolundaki çabalarında bilgi

sini, yeteneğini ve onurunu ne şekilde kullanacağını olaylar 

(87) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. \VEBER, s. 61. 
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ya da başkaları değil kendisi belirleyebilecektir. 

Yönetici denetimindeki zaman ortamını genişletmek is

tiyorsa, ilk adıında denetimindeki ve denetimi dışındaki za-

ınanını belirlemelidir. Bu belirlemede "günce tutma" yöntemi 

oldukça yararlı olabilir (88). İkinci adımda ise denetlene-

bilen zaman bazı tekniklerden yararlanılarak arttırılabilir. 

Bu tekniklerden bazıları şunlardır (89): 

- Yönetimdeki ayrıklık ilkesi, 

-Yetki göçerimi (90), 

- İlişkilerin basitleştirilmesi, 

- Yoneticinin bürosu dışında çalışması. 

Bir yöneticinin denetimindeki zaman ortamının büyük

lüğünü büyük ölçüde bulunduğu yönetim basamağı belirleyecek

tir. Yonetim piramidinde yukarıya doğru çıkıldıkça, yöneti

cinin karar verme yetkisi arttığından, denetimindeki zamanı 

çağaltabilme gücü de artacaktır (91). 

bb) Yöneticinin Denetimi Dışındaki Zaman Ortamı 

Bu zaman ortamı, yöneticinin isteği dışında oluşan 

ve insanların isteklerine ya da gelişen olaylara göre yönlen-

(88) Günce tutma yöntemi ile ilgili çalışmamızın yönetirnde 
zamanın denetlenmesi. bölümünde ayrıca bilgi verilmiştir. 

(89) Daha fazla bilgi için bkz. VJEBER, s. 61. 
(90) Dallas'taki Drawing Board İşletmesinin başkanı yetki gö

çerimi sanatını öğremdikten sonra denetimindeki zaman o
ranını %15'den %50'ye çıkarmıştır. Bu konuda daha fazla 
bilgi için bkz. "Teaching Thianagers to do Mo re in Le ss 
T. " A k . ~' .g •• 

(91) WEBER~ s. 155. 



dirilen zaman bölümüdür' (92). Yöneticinin denetleyemediği 

' zaman yukarıda da belirtildiği gibi toplam zamanın önemli 

bir bölümünü oluşturmaktadır. 
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Kuşkusuz yöneticinin, örgütte gelişen olaylara ya da 

astıarının isteklerine karşılık vermekten kaçınması düşünü-
·-
1'·, 

lemez. Dolayısıyla her yöneticinin çeşitli istekleri janıt-

layabilmek için, ayıracağı belirli bir zaman ortamı olacak

tır. Ancak yönetici bu "isteklere yanıt verme zamanını", o

labildiğince kendi isteğine göre kullanabileceği zaman dilim

leri yaratacak biçimde organize edebilmelidir. Söz gelişi 

mektupların, telefonların ve ziyaretçilerin tek tek ve hemen 

~abul edilmesi yerine, belli saatlerde ve topluca alınma-

sı yöneticiye "verimli zaman ortamları 11 yaratabilir. Yöne

ticinin bu düzenini çok ayrık durumlar bozabilmelidir (93). 

Örneğin eşinin ya da patronun araması, işletmede bir yangın 

tehlikesi vb. Yôneticinin isteği dışında kullandığı zaman or

tamını düzenlernede en büyük yardımcısı sekreteridir. 

cc) Yöneticinin Yaratıcılık Çabalarındaki Zaman 

Ortamı 

Bu zaman ortamı, yöneticinin üzerinde uzun süreli, 

kesintisiz ve yoğun biçimde çalışmasını gerektiren günlük 

işler dışındaki işleri yaparken oluşur. Bu ortamdaki zaman 7 

(92) A.g.k., s. 60,158; HICKS-GULLETT, Management, s. 15. 
(93) Yöneticinin kesintisiz zaman dilimleri yaratması ile 

ilgili daha fazla bilgi için bkz. MERRILL E. DOUGLASS
DONNA N. DAUGLASS, "uiet Time Increases Productivit ", 
Personuel Administrator, c. 25 March,l980 , s. 22. 
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yönetsel zamanın en değerli bölümüdür. Çünkü basmakalıp ni

telikteki işlerin başkalarına devri söz konusu olabilir. An

cak örgütü bir bütün olarak görebilmeyi gerektiren bazı so

runların çözümünde, politikaların geliştirilmesinde ve uzun 

vadeli planların yapılmasında yönetici doğrudan görev almak 

zorundadır. Ayrıca söz konusu görevlerin genellikle sabır ve 

yoğun çalışma isteyen, karmaşık işlere büyük ölçüde zaman 

harcanmasına rağmen istenilen sonuç da alınmayabilir. Nite

kim yöneticilerin zamanlarının büyük bir bölümünü rutin iş

lerde geçirmelerinin nedeni, büyük ölçüde bu başarısızlık 

riskini göze alarnamalarıdır (94). 

Aşağıdaki önerilerin dikkate alınması, yönetimdeki 

karmaşık ve uzun süreli görevlerin yapılmasını önemli ölçü

de kolaylaştırabilir (95). Dolayısıyla yöneticinin yaratıcı

lık çabalarındaki zaman ortamının verimliliği arttırılabilir. 

ı. Günlük çalışmalar planlanarak karmaşıklık gösteren 

görevlere yeterince "kesintisiz çalışma zamanı" 

sağlanmalıdır. 

2. Göreve ilişkin ayrıntılı bir plan yapılmalıdır. 

3. Yapılacak görev kısırnlara ayrılarak yöneticinin 

daha kolay anıayıp sonuçlandırabileceği aşamalar 

oluşturulmalıdır. Her aşama için bitiş tarihleri 

saptanmalıdır. 

(94) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. LARRY D. ALEXA1~ER, 
"Effective Time Management Technigues 11 , Personnel Jour
nal, (August, 1981), s. 637. 

(95) A.g.k. 
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~. Görevin her a·şamasına ısınma niteliği taşıyan, 

kolay bazı çabalarla başlanmalıdır. 

5. Görevin ayrıntıları üzerinde çalışırken bütünlüğü 

·gözden kaçırılmamalıdır. 

6. Eğer aynı anda birden fazla karmaşık görev üzerin--. 
de çalışılacaksa, bunlar arasında bir öncelik sı-

ralaması yapılmalıdır. Bu sıralamada şu ölçütler

den yararlanılabilir: a) Beklenen yarar b) İvedi

lik c) Harcanacak tahmini zaman 

dd) Yöneticinin Basmakalıp (rutin) Çabalardaki 

Zaman Ortamı 

Bu zaman ortamı, yöneticinin fazla zihinsel çaba gös

termeden ve hemen hemen her gün aynı biçimde yerine getirdiği 

görevlerde oluşan zaman ortamıdır. Sözgelişi günlük yazışma

lar, rapor incelemeleri, başarı değerlemeleri, günlük toplan

tı ve törenlerde bulunma vb. görevler rutin nitelikte bir za

man ortamı oluştururlar (96). 

Yapılan araştırmalarda yöneticilerin örgütsel zamanla

rının önemli bir bölümünü rutin çabalara ayırdıkıarı ortaya 

çıkmıştır. Bunun en önemli nedeni yöneticilerin rutin işleri 

somut olarak görerek kolayca bitirmeye girişebilmeleridir(97). 

Bir görüşe göre, insanlar, zor ve yaratıcılık isteyen işlerden 

kaçınmak için rutin nitelikteki işlerin süresini uzatma eği-

(96) Daha fazla bilgi için bkz. BROWN, s. 47. 
(97) ALEXMIDER, s. 637. 
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limi göstermektedirler (98). Bu da basmakalıp işlerdeki ~aman 

kaybını arttırıcı etki yapmaktadır. 

Yöneticiler her gün yapmaları gereken işleri ivedi-

lik ve önemlerine göre önceliklerini belirleyerek zamanlarını 

buna göre harcarlarsa, basmakalıp (rutin) işlerdeki zaman kay-

bını büyük ölçüde önleyebilirler. 

b, Yöneticinin Yönetsel Zaman Ortamı 

Bu zaman ortamı, yöneticinin yönetim işlevlerini ye

rine getirirken oluşan zaman ortamıdır. Yönetsel zaman orta

mının örgütsel zaman ortamı içindeki böyüklüğünü, yönetici

nin bulunduğu yönetim ~üzeyi belirleyecektir. Yönetici yöne

tim piramidinde yükseldikçe yönetsel zaman ortamında kaldığı 

süreyi arttırmalıdır. Çünkü yöneticinin yönetim düzeyi yük

seldikçe, yaptırdığı işin teknik yönünden ayrılarak kavram

sal ve insancıl yönüne daha fazla ağırlık verme zorunluluğu 

doğmaktadır. Bu değişim ŞEKİL 14'de gösterilmektedir (99). 

ŞEKİL 14'de görüldüğü gibi bir üst basamak yöneticisi

nin yönetsel zamanı örgütsel zamanının %90'ını oluştururken, 

alt basamakteki bir yönetici için bu oran %30'lara kadar dü

şebilmektedir. Orta basamakteki yöneticiler yönetsel ve 

işgörme zaman ortamıarına hemen hemen aynı süreyi ayırmakta-

dır lar. 

(98) Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. CHRISTOPER 
s. HEGARTY, "Get Yourself Organized 11 , Management Revi
ew, (September, 1976), s. 56. 

(99) Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. MACKENZIE, Zaman 
Tuzağı, s. 162; TOSUN, s. 212. 
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YÖNETSEL ZAMAN 

% 90. 

r----------------------~--
1 /" 

~-----------------~----------------
1 %30 L %7° l 

İ ŞGÖRJVlE ZAMANI 

ŞEKİL 14 - Tôneticinin Tönetsel ve İşgörme Zamanı 

Yönetim piramidinde yükselen bir yöneticinin önceki 

yönetim basamağının alışkanlıklarını sürdürmesi ve yönetsel 

zaman ortamındaki süreyi arttırmaması, örgUtte yönetsel za

man açığı yaratacaktır (100). 

c. Tôneticinin İşgörme Zamanı Ortamı 

Bu zaman ortamı, yöneticinin örgüt amaçları yönünde 

ve yönetsel işlevler dışındaki işleri yaparken oluşan zaman 

ortamıdır. Söz gelişi bir ustabaşı, ŞEKİL 14' deki görünüme 

göre örgütsel zaman ortamının % 70 gibi büyük bir bölümünde 

bir torna tezgahının başında çalışarak işgörme zamanı orta

mını oluşturabilir. Ustabaşının kalan örgütsel zaman ortamın

da ise yönetsel çabaları bulunacaktır. Yine ŞEKİL 14' de be

lirtildiği gibi yöneticinin yönetim düzeyi yükseldikçe işgör

me zamanı ortamında kaldığı süre azalmalıdır. 

(100) Bu konuda verilen örnek uygulamalar için bkz.MACKENZIE, 
s. 158. 



d. Yöneticinin Zamanı Boşa Harcadığı Ortam 

Bu zam~n ortamı, yöneticinin bulunduğu yönetim basa

mağının gerektirdiği çalışmalar dışındaki eylemler sırasın-

da oluşan.zaman ortamıdır. 

Yön~ticide zaman yetmezliği yaratarak onu örgütsel za

man ortamında uzun süre kalmaya zorlayan etken, yöneticinin 

zamanı boşa harcadığı ortamlardır. Çeşitli araştırmalarda 

yöneticilerdeki zaman kayıplarının aşağıdaki noktalarda yo

ğunlaştığı ortaya çıkmıştır (101). 

Plansızlık ve planlama hataları 

- Gereksiz yazışmalar ve yazışmalardaki gecikmeler 

- Toplantılar 

- İşlerin öncelik sıralamasında yapılan hatalar 

- Yetki göçerimindeki başarısızlık 

Ayrıntılarla uğraşma 

- Kararsızlık 

- İşlerin ertelenmesi 

- Çalışma kesilmeleri 

- Raporlama hataları 

- Zayıf organizasyon 

- Bir kimsenin beklenınesi 

(101) Konuyla ilgili araştırma sonuçları için b~z. A.g.k., s. 
s. 211; VffiBER, s. 43; COLLICOAT, s. 61; TURKAN ARIKAN, 
"Yönetimde Zamanın Etkin Kullanımın, PARA, (Şubat,l982) 
s. 9. 
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- Yetersiz işgö~enlerle çalışma 

- Özel istekler 

- Verimsiz okuma 

Terfi eden yöneticinin önceki oruna özgü alışkan

lıklarını sürdürmesi. 

Taneticinin zamanı boşa hDrcadı~ı ortamlar örgüte çok 

pahalıya malolmaktadır. ÇİZELGE-4'de bir görüş vermesi açısın

dan yöneticinin saatlik ve dakikalık ücretleri çıkartılmış

tır (102). Kuşkusuz yöneticinin boşa harcadığı zamanın ör

gütte yaratacağı kayıplar sadece yöneticiye ödenen ücretten 

ÇİZELGE- 4 

Yöneticinin Saatlik ve Dakikalık Ücretleri 

Sosyal Toplam 
.Aylık Haftalık Olanaklar Haftalık Saatlik Dakikalık 

Ücret Ücret ( ücre tin %40 r) Ücret Ücret Ücret 
(n) (40 saat) (n) (n) 

800.000 200o000 80.000 280.000 7000 116.6 
ı.ooo.ooo 250.000 ıoo.ooo 350.000 8750 145.8 
1.500.000 375.000 150.000 525.000 13.125 218.7 
2.000.000 500.000 200.000 700.000 17.500 291.6 

(102) Bkz. ROBERT C. DORNEY, "T1Taking Time to r/Ianage", Harvard 
Business Review, Volume: 66, N.l (Janvury/February,l988), 
s. 39: Ayrıca yöneticilerdeki zaman kaybının boyutları , 
ile ilgili olarak bkz: RONALD }1. ASHKEUAS-ROBERT H. SCHAF
FER, "Managers Can Avoid Wasting Time, Harvard Business 
Review, (:May-June,l982), s. 98. 
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ibaret değildir. Boşa harcanan yönetsel zaman nedeniyle, ör-
,. 

gütün bazı karlı fırsatları kaçırınası ya da bazı zararıara 

katlanması da söz konusu olabilir. Dolayısıyla yöneticinin 

boşa harcadığı bir dakikanın örgüte maliyeti, yerine göre, Çİ

ZELGE-4'ün saatlik ücret sütunundaki ya da haftalık ücret 

sütunundaki değerlere varabilir. 

e. Yöneticinin Kişisel Zaman Ortamı 

Bu zaman ortamı, yöneticinin işdeki yorgunluğ~nu gi

derebileceği, özel düşküsü (hobisi) ile ilgili derneklerde, 

klüplerde, dinsel kurumlarda çeşitli eğlence yerlerinde ve 

ailede oluşan zaman ortamıdır. 

Yöneticilerin örgüt amaçları yönündeki çabalara gün

lük zamanlarının yaklaşık yarısını ayırmaları ve yıllık izin

lerini bile kullanamamaları, onların kişisel zamanlarını ol

dukça azaltmaktadır (103). Bu da yönetsel başarı üzerinde o

lumsuz etkiler yaratabilir (104). Çünkü kişisel zaman ortamı

nın, yöneticinin örgütsel gerginliğini ve yorgunluğunu gideri

ci, rahatlatıcı ve yeniden çalışma gücü kazandırıcı etkileri 

bulunmaktadır. Yöneticilerin bu etkilerden uzun süre uzak kal-

maları ya da yeterince yararlanamamaları gerilim düzeylerini 

arttıracaktır (105). Böylece yönetsel başarıyı olumsuz yönde 

(103) 

(104) 

(105) 

Eskişehir çevresindeki bir grup üst düzey yöneticisi ü
zerinde yapılan bir araştırma sonucuna göre katılan yö
neticilerin %75'inin yıllık izin süresini tümüyle kulla
namadığı ve genellikle hafta sonlarında da çalıştığı or
taya çıkmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. KARAKOÇ,s.l05. 
Tdnetsel başarı ile aile yaşamları arasındaki ilişkiyi 
konu alan araştırma sonuçları için bkz. MAGKENZIE, Zaman 
Tuzağı, s. 23. 
Bu konudaki araştırma sonuçları için bkz.KE~TETH HALL
LAWSON K.SAVER~, "Tight Rein,More Stress",Harvard Busi
ness Review, (Jan~ary/February,l986), s. 160. 



etkileyen sağl~k sorunları ort~ya ç~kacaktır (106). 
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Öte yandan tanımda görülmemekle birlikte, yöneticinin 

örgüt içinde de kişisel zaman kullanması söz konusu olabilir. 

Yöneticinin örgüt amaçlarına zarar verme pahasına kişisel ka

n~şlanma sağlayabileceği uygulamaları kişisel zaman oluştura-
·-

caktır. Söz gelişi astıarın moraliMi düşürecek boyutlara va-

ran aş~rı denetim uygulamas~nda,büyük ölçüde yöneticinin ki

şisel zaman ortamı olabi .r. 

(106) Yap~lan araştırmalar, sürekli gerilimin insanlarda 
yüksek tansiyon, kanser ve kalp yetmezliği gibi has
talıkların ortaya ç~kma olasıl~ğı~ı artt~rdığın~ or
taya çı~arm~şt~r. Bu konuda bkz. JERE E. YA~ES (Çev. 
FATOŞ D+LBER), Gerilim Altındaki Yönetici, Ilgi Yayın
c~lık, Istanbul, 1986. Ayrıca yöneticilerin geri~imden 
kurtulabilmesi ile ilgili öneriler için bkz. BESIM 
BAYKAL, "Stress: Yöneticilerin Ortak Sorunu", Banka 
ve Ekonomik Yorumlar", s. 12 (Aral~k, 1982), s. 56. 
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13. ARAŞ.riRMANIN ırANINI 

A. ARAŞT IRMANIN Al'1ACI 

!nsanların çeşitli gereksinimlerini karşılamak için 

kurulan örgiitlerin uzun süre yaşayabilmeleri, "etkin" olma

larına, başka deyişle söz konusu gereksinimleri en iyi biçim

de ve en az çaba emek ve zaman hereayarak karşılarnalarına 

bağlıdır. 

Bir örgütte "etkinliğin" sağlanabilmesi için her şey

den önce etkinliği belirleyen her türlü etkenin tanınması ve 

bunlardan en iyi biçimde yararlanılması gerekir. Örgütsel et

kinliği sağlamakla doğrudan yükümlü kimseler yöneticilerdir. 

Yöneticiler bu yükümlülüklerini yerine getirebildikleri oran

da "etkin" ya da "başarılı" yönetici niteliğini kazanabilirler. 

örgütsel etkinliğin sağlanmasında rolü olabilecek çe

şitli etkenierin saptanmasına ve bunların etki derecelerinin 

belirlenmesitie yönelik çok sayıda araştırmalar yapılmıştır. 

Bu araştırmalarla yöneticilere, etkenliği sağlamada yardım

cı olabilecek önemli bilgiler sunulmaktadır. 
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Bu araştırm8da ise, örgütsel etkinlik ile "yönetimde

ki zaman etkeni" arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır. Do

layısıyla örgüt alanında Türkiye'de yapılan araştırmalar ara

sında rastlanmayan bir konuya ışık tutularak, örgütsel etkin

likle ilgili önemli bir boRlu~a dikkat çekilmesi hedeflenmek

tedir. 

Bu araqtırmanın temel amaçları şu ;~ekilde sıralanabilir: 

ı. Yöneticilerin zamanı yönetme biçimlerini, bu konudaki 

sorunlarını ve sorunların nedenlerini belirlemek. 

2. Yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinligini saptamak, 

yöneticilerarası karşılaştırmalar yapmak ve zaman yöne

timindeki etkinli~i arttırıcı öneriler getirmek. 

3. Yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinligine bağlı 

olarak oluşan örgütsel etkinliği saptamak ve örgütler

arası karşılaştırmalar yapmak. 

4. Yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliği ile örgüt

sel etkinlik arasındaki ilişkileri belirlemek ve yöne

ticilerarası karşılaştırmalar yapmak. 

B. ARA.ŞTIRMADA SINANACAK VARSAYII1LAR 

Araştırmada sınanacak varsayımlar şu şekilde sıralana-

bilir: 

V.AhbAYH1l -1 

VARSAYIN -2 

Yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliği dü

şüktür. 

Yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliğinin 

düqük olmasına neden olan; 



VARSAYIH -3 
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a. Planlamaya ba~lı zaman kayıpları, 

b. Örgütlerneye bağlı zaman kayıpları, 

c. YilrUtıneye ba~lı zaman kayıpları, 

d. Denetlerneye bağlı zaman kayıpları, 

e. Yetiştirmeye bağlı zaman kayıpları, 

f. Dinlenıneye bağlı zaman kayıpları vardır. 

Örgütlerin etkinliği ile yöneticilerin zaman 

yönetimindeki etkinliği arasında pozitif bir 

ilişki vardır. Buna göre örgütlerin etkinliği 

ile yöneticilerin; 

a. Planlama zamanındaki etkinliği arasında po

zitif bir ilişki vardır. 

b. Örgütleme zamanındaki etkinliği arasında po

zitif bir ilişki vardır. 

c. Yi.irütme zamanındaki etkinliği arasında pozi

tif bir ilişki vardır. 

d. Yetiştirme zamanındaki etkinliği arasında 

pozitif bir ilişki vardır. 

e. Dinlenme ortarnındaki zamanı ile ilgili et

kinliği arasında pozitif bir ilişki vardır. 

C, ArlAJgriHNA.NIN KA:t'SAHI 

Araştırma kapsamında Eskişehir kamu kesimindeki Uç en

düstri isıetmesi bulunmaktadır. Bunlar: Tiirkiye Lokomotif ve 

Motor Sanayii Anonim Şirketi (TÜLOHSAŞ), Eskişehir Şeker :&,ab

rikası ve Eskişehir Sümerbank Basma Sanayii fvltiessesesi'dir. 

Bu işletmeler çalıştırdıkları işgören sayısı bakımından Eski-
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şehir'deki kamu kesiminde yer alan endlistri işletmelerini~tem

sil edebilecek bilyilklliktedir. 

Araştırmaya, söz konusu işletmelerde çoğ;unluğu ~jst d-:.i

zey yöneticisi olan (genel müdür, genel müdür yardımcısı, fab

rika müdürü, fabrika müdür yardımcısı, daire başkanı ve bölüru::q. 

yöneticisi düzeyindeki) toplam 30 yönetici katılmıştır. Dola

yısıyla varsayımların sınanacagı 30 örgüt olmuştur. Bunlardan 

18 tanesi 1ÜLOMBAŞ'tan, 7 tanesi Sümerbank Basma Sanayii'nden 

ve 5 tanesi de Şeker Fabrikası'ndandır. Araştırmaya katılan 

örgütler ve yöneticilerle ilgili bilgiler Ç!ZBLGE- 5'de ve

rilmiştir. 

D. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmada veri toplama aracı olarak "anket formu" 

kullanılmıştır. 

Anket formundaki sorular iki türde hazırlanmıştır. Bi-

rinci türdekiler, yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinli

ğini; ikinci türdekiler ise, örgütsel etkinligi belirlemeyi 

amaçlamaktadır. 

Yöneticiler zaman yönetimindeki etkinliğini belirleye

cek soruların hazırlanmasına geçmeden önce, bu konuyla ilgi

li yurt içi ve yurt dışında yapılan araştırmalar incelenmiş

tir. Söz konusu araştırma sonuçlarından yöneticilere en çok 

zaman kaybettirdiği belirlenen noktaların listesi çıkarılmış

tır. Bu arada "Özel kesim işletmelerindeki üst basamak yöne

ticilerinin zamanı kullanma biçimleri" konusunda 1985 yılında 

tarafımızdan bir araştırma yapılmıştır. Yüksek Lisans tez ça

lışması ile ilgili olarak Eskişehir çevresinde yapılan bu 
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araştırmadan edinilen deneyim ve gözlemlerden de yararlanıla-
~ -rak anket sorularının "zaman yönetimi" ile ilgili 30 sorudan 

oluşan ilk bölümü oluşturulmuştur (1). 

Edinilen bilgi ve deneyimlerden, yöneticilerdeki zaman 

kaybına yolaçan noktaların bazı zaman ortamlarında daha faz-
"' 

la ~oğunlaştığı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla bu böltimde-

ki soruların, çe~itli yönetsel zaman ortamlarıyle ilgisi ba

kımından da~ılımı farklı olmuştur. 

Örgütsel etkinliği belirlemeye yönelik soruların hazır

lanmasında bu konuyla ilgili araştırmalar ve araştırmalardaki 

yararlanılan anket soruları incelenmiştir (2). Bu inceleme so

nuçları değerlendirilerek, örgütsel etkinliği belirlemeye yöne

lik 23 sorudan oluşan bir liste oluşturulmuştur. Bu soruların, 

yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinlikleriyle ilişki kuru

labilecek nitelikte olmasına özen gösterilmiştir. 

Böylece araştırmada kullanılacak iki türdeki soruların 

toplamı 53 olmuştur. Ancak, soruların, araştırma kapsamındaki 

işletmelerin genel müdür ya da fabrika müdfirü diizeyindeki yö

neticileri ve bu yöneticilere bağlı bölüm düzeyindeki yöneti

cileri olmak üzere iki tür yöneticiye verileceği gözönüne 

alınmıştır. Daha sonra söz konusu sorulara, yöneticileri ge

nel olarak tanımayı amaçlayan 13 soru daha eklenerek üç tür 

anket formu oluşturulmuştur. Bunlar çalışmanın sonunda Ek-I, 

(1) 

(2) 

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: KARAKOÇ 

~.nce.~_E?nen ar~ştırm~l~rla il~ili kaynaklar için bkz: IUCEL 
.ı:..ı:ı·f.c.KIH ör~ut !klımı, TODAlE Ya. No. 174, Ankarş l 978, 
s. 199; 'MUf:>hA.E'A TOSUl~, Örgütsel Etkililik, 'I·ODAIE Ya.No. 
196, Ankara, 1981, s. 203. 



Ek-II ve Ek-III'de sunvlmaktadır. 

EK-I'deki anket formu 30 soruyu içermekte olJp, her 

iki türdeki y6neticiye (işletme y6neticisi ve b5llim y6netici

si) yöneliktir. 

EK-II'deki anket formu 24 sorudan oluşmaktadır •. Bu 

gruptaki sorular sadece işletme yöneticilerine yönelikt.~r. 

BK-III'de sunulan ve ll sorudan oluşan anket formu 
ise sadece b5lüm y6neticilerine yöneliktir. 

Buna g6re işletme y6neticilerine, Ek-I ve Ek-II'deki 

anket formunda yeralan toplam 54 soru yöneltilmiştir. B6lüm 

yöneticilerine ise, EK-I ve EK-III'deki anket formunda yer 

alan toplam 41 soru yöneltilmiştir. 

Anket formları araştırma kapsamındaki y6neticilere uy

gulanmadan önce, iki özel işletmenin işletme ve b6lüm yaneti

cilerine doldurtularak, soruların anlaşılabilirliği sınanmış-

tır. Bu aşamadan sonra anket formlarına son şekli verilmiştir. 

Anket formlarının dağ;ıtımı, yüz-yüze g6rüşme ile yapıl

mış ve yöneticilere araştırmanın amacı, doldurma y6ntemi gibi 

konularda açıklayıcı bilgiler verilmiştir. 

E, AHAŞTI.dl"1A SONUÇLAHihi iJLGERLBND!HNE BlÇİi.Vl! 

Anket formundaki soruların değerlendirilmesi iki bB-

llimde yapılmıştır, 

11 A:raştırma ile ilgili Anket sonuçları" adlı bölümde, 

yöneticilerin zaman y6netimindeki etkinligi (YZYE) ve örgüt

lerin etkinli~i (ÖE) ile ilgili sonuçlar ayrı ayrı değerlen-
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dirilmis tir. 
~ . 

' "Yöne ticileri n zaman yöne tirnindeki etkinliği i le örgüt-

l erin etkinliği arasındaki ilişkiler" başlığı altındaki bölLimde 

de, söz konusu iki etkinlik arasındaki ilişkilerin değerlernesi 

yapılmıştır. 
·-•• 

a. Yöneticilerin Zaman Yönetimindeki Etkinliği ile 

İlgili Sonuçların Değerlendirme Biçimi 

YZYE ile ilgili sonuçların değerlendirilmesinde şu var

sayım yapılmıştır. 

Yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliğini; planla

mada zaman (PZ), örgütleme zaman (ÖZ), yürütmede zaman (yz), 

denetlernede zaman (D Z), yetiştirmede zaman ( YeZ) ve dinlenme 

ortamında zaman (DOZ),. olmak üzere altı temel değişken belir

lemektedir. 

YZYE ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi, söz konu-

su altı temel değişkene göre yapılmıştır. Bunun için önce an

ket soruları incelenerek, sorular bu temel değişkenlere göre 

gruplandırılmıştır. Dolayısıyla her bir temel değişleenin etkin

liğini belirleyen alt değişkenler oluşmuştur. yzYE'yi belirle

yen temel değişkenler ile bunların alt değişkenleri ÇİZELGE-

6'da topluca verilmiştir. 

Varsayımda belirlenen altı temel değişleenin yzy.ı.ij 'yi et

ki le me biçimini belirlemek amacıyla bir puanlama sistemi geliş-

tirilmiştir o 

İncelenen yurt içi ve yurt dışı araştırma sonuçları ile 

gözlem ve deneyimlere göre, yöneticilerdeki zaman kayıpları ba-
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zı zaman ortamlarında yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla anket for-

mundaki soruların puanlanması, söz konusu yoğunlaşmalar gözö-

nUne alınarak yapılmıştır. 

Anket formundaki seçenekli soruların puanıanınasında ge

nel olarak şu yol izlenmiştir: 

-İlk adımda, soruların her birine en yüksek etkinlik pu

anı olarak (4) verilmiştir. Böylece her bir sorunun yzYE'yi 

etkileme oranı eşit duruma getirilmiştir. Ancak sorular, yzYE'

deki a~ırlıkları bakımından birbiriyle karşılıştırıldığında, pu

anların yeniden gözden geçirilmesi gereği ortaya çıkmış ve bazı 

soruların etkinlik puanlarında değişiklikler yapılmıştır. 

-İkinci adımda, bazı soruların belli bir alt değişkenle 

ilişkilerine göre gruplandığı gözönüne alınarak, değişkenler 

puanlanmıştır. Değişkenlerin YZYE'deki ağırlıkları yeniden göz

den geçirilerek ilgili soruların puanlandırılmasına son şekli 

verilmiştir. Değişkenlerin YZYE içindeki ağırlıklarını gösteren 

puanlar ÇİZELGE- 6'da görülmektedir. 

-Üçüncü adımda her sorunun en etkin seçeneğine o sorunun 

en yüksek puanı verilmiştir. Diğer seçenekler sorudaki etkin

lik derecelerine göre kademelendirilerek puanlanmıştır. Sorula

rın seçeneklerine verilen puanlar Ek- I, Ek- II ve Ek- III'de, 

ilgili soruların seçenekleri içinde görülmektedir. 

Anket formunda, seçenekli sorular dışında durum belirle

yici niteliği olan bazı sorular da bulunmaktadır (Ek- !'deki 

8., 9. ve 11. sorular). Bu soruların puanıanınasında izlenen 

yöntem kısaca şu şekildedir: 
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1. PLANLAHADA ZAM.4.N ( PZ) 
Değişkenin 

Sorusu Ağırlığı 

A. Planlamaya a;rrılan günlük zaman 

B. GünlUk plan yapma tutumu 

c. Karar almada zaman 

D. Talep tahmini yapılmasında zaman 

E. Fon sağlamada uzun vadeli planlama 

2. ÖRGÜTLEHEDE ZAMAN (ÖZ 2 

A. Örgütleme kararlarındaki rolü 

B. Örgüt kılavuzundan yararlanma 

C. ÖrgiJtleınede bilimsel ·yönt·emlerden yarar-

lanma * 
D. Yenileştirme planlarında zaman 

E. Girdilerin sağlanması konusundaki uzun 

vadeli planlamada zaman 

3. YÜRÜTllıEDE ZAt-lAN ( YZ} 

A. Telefona ayrılan günlük zaman 

B. Toplantılara ayrılan günlük zaman 

I-J.l 4 

I-14 4 

I-J.5 9 

II-9 3 

II -14 3 

I-16 

II-10 

II-5 ,6, 7 

II-11,13 

II-10,12 

\~ 

I-ll 

I-ll 

lO 

3 

9 

6 

6 

3 

3 

C. Yazılı haberleşmelere ayrılan günlük zaman I-ll 3 

D. Görüşmecilere ayrılan günlük zaman 

E. Toplantılarda zaman 

F. Görüşmelerde zaman 

G. Buyruk ve yönergelerin verilme biçiminde 

zaman 

I-ll 

.I-18 

I-20 

I-19 

3 

6 

6 

4 

* Eölüm dUzeyindeki yöneticilerin değerlemesinde de kullanılan 
değişken. 



ÇİZELGE-6'dan Devam 

H. Kesintili çalışmayı önleme 

İ. Yenileştirme çalışmalarında zaman 

4. DENE.TLEMEDE ZAHAN (DZ) 

A. Astıarın gözetim ve denetimine ayrılan 

zaman 

B. Denetimi altındaki zamanın büyüklüğü 

C. Ayrıntılı denetlemeden kaçınma 

D. Günce tutma alışkanlığı 

5. YETİŞTİRMEDE ZAMAN (YeZ) 

- Yöneticinin kendisini yetiştirmedeki 

zamanı 

6. DİNLENl-m ORTANINDA ZAf:AN (DOZ.) 

A. Dinlenıneye ayrılan zaman 

B. Haftalık çalışma sUresi 

I. TOPLAM 
Bölüm Y. (24 soru) 
İşletmeY. (31 soru) 

I-13/a 

II-15,16 

I-ll 

I-12 

I-23 

I-22 

I-21 

I -9,10 

I-8 

II. YÖN~TİCİNiN ZAMAN YÖNETiMiNDEKi ETKİNLİGİ (%) 

III. YÖNETİCİNİN ZAFıAN YÖtiETİN.İNDEKİ El'KİNLİGİ (X) 

4 

6 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

99 
120 

100 

100 

302 
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- Yöneticilerin haftalık çalışma sürelerinin belirlenme

sine yönelik sorunun (Ek-I,·~s) puanıanınasında 40-45 saatlik 

çalışma, normal çalışma süresi kabul edilerek, bu süreye en 

yliksek etkinlik puanı olan (4) verilmiştir. Bu süreyi aşan 

çalışma süreleri ise dört gru~ta toplanarak aşa~ıdaki biçim-

de puanıandırılını ştır. Buna gö~~; 
~ 

46-50 saatlik çalışma sUresine (3) puan, 

51-55 g " " (2) " 
56-60 ll " ll (1) ll 

60- ll " ll (O) puan verilmiştir. 

- Yöneticilerin yıllık izin kullanma oranlarını belirle

yen sorunun (Ek-I'in 9. 'sorusu) puanıanınasında şu yöntem iz

lenmiştir. Yıllık izninin yaklaşık tümlinli kullanan yöneticiye 

en yüksek etkinlik puanı olarak (3) verilmiştir. Daha az yıl

lık izin oranları ise liç grupta toplanarak aşağıdaki biçimde 

puanlanmıştır. Buna göre; 

3/4'lük yıllık izin kullanma oranına (2,5) puan, 

l/2'lik ll ll ll " (2) ll 

l/4'lik ll ll ll ll (O) puan 

verilmiştir. 

- Yöneticilerin günlük zamanını çeşitli çalışmalar ara

sında payıaştırma biçiminin belirlenmesine yönelik sorunun (Ek

I'in 11. sorusu) puanıanma biçimi ise, aşağıdaki biçimde olmuş-

tur. 

!ncelenen araştırmalar, yöneticilerin günlük zamanını 

genelde altı tür eylemde geçirdiğini ortaya koymaktadır. söz 

konusu soruda da yöneticilere günllik zamanlarını paylaştıra-



bilecekleri al~ı eylem·sunulmuştur. 
\ 
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Planlamaya,zaman yönetimindeki etkinliği de gözönüne 

alınarak en yüksek etkinlik puanı olan (4) verilmiştir. Ya

pılan araştırmalara göre, üst düzey yöneticileri planlama 

işlevine, günlük zamanlarının yaklaşık <;!ı 35 'ini ayırmaktadır

lar. Dolayısıyla, gtnlük 3 saatlik planlama süresi en etkin 

süre olarak varsayılmıştır. Böylece planlamaya 3 saat ayıran 

yöneticiye en yüksek etkinlik puanı olan (4) verilmiştir. Plan

lamaya ayrılan süre.azaldıkça, etkinlik puanı da aşağıdaki bi

çimde düşürülmüştür. Euna göre; 

2,5 saatlik günlük planlama işlevine 3 puan, 

2 11 ll " n 2 n 

' 
1,5 " ll If ll 1,5 ll 

' 
1 ll 11 ll ll 1 ll 

' 
0,5 n ll ll ll 0,5 puan 

verilmiştir. 

Planlama dışında kalan beş .. eylemi~ her birine .en yüksek 

etkinlik puanı olarak (3) verilmiştir. Planlamaya günlük zama

nının ortalama 7b 35'ini ayıran yöneticinin kalan zamanını, di-

ğer eylemlere yaklaşık olarak eşit biçimde dağıtabileceği var

sayılmıştır. Dolayısıyla 8 saatlik normal çalışma süresi dik-

kate alındığında, söz konusu eylemlerin her birine l'er saat-

lik süre ayrılması gerekmektedir. Bu durumda bu eylemlere yak

laşık 1 saat süre ayıran yöneticiye en yüksek etkinlik puanı 

olan (3) verilmiştir. Bu eylemlere ayrılan süre yükseldikçe, 

yöneticinin günlük çalışma süresi uzadığından, etkinlik puanı 

da aşağıdaki gibi düşürülmüştür. Buna göre planlama dışındaki 

eylemlerde; 
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1,5 saatlik çalı:şma süresine 2,5 puan 

2 ll ll ll 2 ll 

2,5 ll ll ll 1,5 ll 

3 ll ll ll ı ll 

3,5 ll ı ı ll 0,5 ll 

4·-~aat ve üzerindelü çalışma süresine 11 0 11 puan veril-

miştir. 

Bu bölümdeki Ek- I'in 24. sorusu, bazı soruların (Ek- I'

in 14. ve 22.; Ek- Ili'ün 7. sorularının) yanıtlarını denetle

mede kullanılmış tır, ve puanlama dışı bıralcılmış tır. Yine Ek-Ir

deki 13/b, 17 ve 18/e soruları yöneticilerin zaman yönetiminde

ki etkinliğini belirleyen bazı soruların yanıtlarını yorumlama

da kullanılmıştır. 

Buna göre işletme yöneticilerinin zaman yönetimindeki 

etkinliği, El-;:- I veEk-II'deki 31 soru ile, toplam 120 puan 

üzerinden değerlendirilmiştir. Bölüm yöneticilerinin ZYE'si 

ise, Ek- I ve Ek- Ili'deki 24 soru ile, toplam 99 puan üzerin

den değerlendirilmiştir. 

Açıklanan puanlama sistemi, yzYE ile ilgili her bir an

ket sorusunun değerlendirildiği çizelgelerde kullanılmıştır. 

Böylece yöneticilerin genel olarak her bir soru ile ilgili orta

lama ZYE'leri saptanmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Bu kısmın 

sonunda, araştırma kapsamındaki her yöneticiye birer simge ve

rilerek zaman yönetimindeki etkinliği belirlenmiş, yöneticiler

arası ve işletmelerarası karşılaştırmalar yapılmıştır. Buna gö

re, araştırma öncesinde saptanan bu bölümle ilgili varsayımla

rın geçerliliği ortaya kom1uştur. 
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Değerlendirme Biçimi 
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Örgütlerin etkinliği ile ilgili soruların değerlendi

rilmesinde, incelenen araştırma sonuçları da dikkate alınarak, 

altı temel değişken esas alınmıştır (3). Bunlar sırasıyla ve

rimlilik (V), genel olarak sorunlar (S), yeniliklerin izlenme

si (Yİ), girdilerin sağlanması (GS), girdilerin ye '1ierliliği 

(GY), işgörenlerin doyumu (İD)'dur. 

Temel değişkenlerle ilgili sorular kendi içinde grupla

narak alt değişkenler oluşturulmuştur. Temel değişkenler ve 

bunların alt değişkenlerini gösteren bilgiler ÇİZELGE- 7'de 

sunulmuştur. 

Örgütsel etkinliğin belirlenmesinde de Y2YE de olduğu 

gibi bir puanlama sistemi kullanılmıştır. Bu bölümdeki seçenek

li soruların puanıanınasında "Y2YE ile ilgili değerlendirme bi

çimi" bölümünde ana hatlarıyla açıklanan yöntem izlenmiştir. 

Örgütsel etkinliğin belirlenmesinde seçenekli sorular 

dışında kalan, durum belirleyici nitelikte sorular bulunmakta

dır (Ek- II, 24 ve Ek- III, ll). Bu sorular, anket formundaki 

sorulerla belirlenemeyen ve örgütsel etkinliği dUşürebilecek 

nitelikteki sorunların saptanmasına yöneliktir. Bu soruların 

değerlendirilmesinde uygulanan puanlama biçimi şu şekilde ol

muştur. 

(3) Yazında örgütsel etkinliğin belirlenmesiyle ilgili farklı 
değişkenierin kullanıldığı be~irlenmiştir. Bu konuda ayrın
tılı bilgi için bkz.: TOSID~, Orgütsel Etkililik, s. 192. 
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ÇİZELGE-7 

Yöneticinin Zaman Yönetimindeki Etkinliğine Bağlı 
Örgütsel Etkinliği Belirleyen Değişkenler 

l.VERİNLİLİK (V) 

A.İzlenen yöntemlerin verimliliği 

B.Yöneticinin genel olarak zaman kullanmadaki 

verimliliği 

C.Yöneticinin planlama zamanının verimliliği 

2 .GENEL OLARAK SORurlLAR (S} 

A.Genel olarak önemli aksaklıklar 

A.Genel olarak önemli aksaklıklar 

B.Yetki ve sorumluluklarla ilgili aksaklıklar 

B.Tüketicilerin kanışlanmasındaki aksaklıklar 

C.Diğer sorunlar 

C.Diğer sorunlar 

3. YENİLTKLER~N İZLENHESİ (Yİ) 

4 ,GİRDİL:i:RİN SAGLANt·:f,SI (GS) * 

A.Harnmadde, yedek parça ve yard.maddeler 

B.Fonlar 

c.İşgörenler 

D,Bilgi 

* Bölüm düzeyindeki yöneticilerin değerlemesinde 

de kullanılan değişken 

Değişkenin 

Sorusu 

III- 8 

I-27, 28 

I-26 

III-9,1-29,30 

II-l?,I-29,30 

III-4 

II-19 

III-ll 

II-24 

I-25 

II-18 

II-20 

II-22 

II-23 

Ağırlığı 
ı 

4 

6 

4 

14 

14 

4 

4 

lO 

10 

4 

4 

4 

4 

4 
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5,GİRDİLERİN YETERLİLİGİ (GY) 

A.İşgörenler 

B.Fiziksel ortam 

ı:;. İŞGÖREl>LERİl'l" DOYLIHU (İD) 

A.Örgütün işgörenlere sağladığı olanaklar 

B. üst düzey yöneticilerinin sağlanmasındaki 

sorunlar 

I. 'I'OPLAN Eölüm ( 18 soru) 
İşletm"e (15 soru) 

II. ÖRGÜTSEL ETKİNLİK (%) 

III .ÖRGÜTSZL !!."TK ii~ LİK (i) 

** Sadece bölüm düzeyindeki yöneticilerin 

değerlemesinde kullanılan soru 
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III -5,6 8 

* * II-B/a 

III-7 6 

II-4 3 . 

II-21 4 

76 
(65) 

100 

100 
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Önce söz konusu'sorulara verilen yanıtlarda ÖE'yi dü

şürebilecek niteli~i olan her sorun için etkinli~i düşürücü 

2 puan belirlenmiştir. Daha sonra bu sorulara verilen yanıt-

lar incelenmiş ve yöneticilerin bu sorularla ilgili olarak 

en fazla beş sorun gösterdikleri saptanmıştır. Bunun üzerine 

bu soruya en yUksek etkinlik puanı olarak 11 10 11 belirlenmiştir. 

Böylece hiç sorun göstermeyen yöneticiye en yüksek etkinlik 

puanı olan 11 10" verilmiş; ÖE'yi düşürebilecek nitelikte soru

nu olan yöneticilerde, gösterilen her sorun için söz konusu 

en yüksek etkinlik puanından 2 puan düşürülmüştür. 

Anket formundaki bazı soruların yanıtları da başka so

ruların yanıtlarını kontrol etmede kullanılmıştır. Örgütün iş

görenlere sağladığı olanakların yeterliliğini belirleyen EK

II'nin 4. sorusuna verilen yanıtlar, ER'- II'nin 21. ve 22. so-

ruları ile kontrol edilmiştir. Burada, nitelikli işgörenleri 

zamanında sağlamada güçlük çeken bir işletmenin, işgörenlerine 

sağladığı olanakların yeterli olamayacağı varsayımı yapılmış 

ve 4. sorunun yanıtları buna göre değerlendirilmiştir. 

Fiziksel ortamın yeterliliğini belirleyen sorunun (Ek

III, 7) yanıtları da ER- I'in 24. sorusuna verilen yanıtlarla 

kontrol edilmiştir. 

Sonuç olarak örgütün etkinliği, işletme yöneticileri 

için, E.K- I ve II' deki 15 soru ile, toplam 65 puan U~erinden; 
--, 

-~ ... , 
bölüm yöneticileri için ise, EK- I ve III'deki 18 soru il~~ 

toplam 76 puan üzerinden de~erlendirilmiştir. 

Yukarıdaki puanlama sistemi ÖE ile ilgili her bir an

ket sorusunun değerlendirildiği çizelgelerde kullanılmıştır. 

Böylece örgütlerin, genel olarak her soru ile ilgili ortala-
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ma etkinliği saptanmış' ve sonuçlar yorumlanmıştır. Bu.kıs-

' mın sonunda, araştırma kapsamındaki her örgüte birer simge 

verilerek etkinliği belirlenmiş, örgütlerarası ve işletme

lerarası karşılaştırmalar yapılmıştır. 

c. Yöneticilerin Zaman Yönetimindeki Etkinliği ile •• 
Örgütlerin Etkinliği Arasındaki İlişkileri De-

ğerlendirme Biçimi 

Örgütlerin etkinliği ile yöneticilerin zaman yöneti

mindeki etkinliği arasındaki ilişkilerin gösterilmesinde, 

bundan önceki bölümde oluşturulan çizelgelerden yararlanıl

mıştır. ÖE ve yzYE ile ilgili sonuçlar tek çizelgede birleş

tirilerek işletmeler bazında ve genel düzeyde etkinliklerar3-

sı karşılaştırmalar yapılmıştıro Söz konusu çizelgelerin so

nuçları grafiklerle de desteklenerek yorumlanmıştır. Buna gö

re araştırma öncesinde saptanan, bu bölümle ilgili varsayımla

rın geçerliliği ortaya konmuşturo 

\ 
''\._ 
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14. ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ ANKET SONUÇLARI 

A. YÖNETİCİLERİN ZA~~N YÖNETİMİNDEKİ ETKİNLİGİ İLE 

İLGİLİ SONUÇLAR 

Yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliğini belir

lemede altı değişken ve bu değişkenlerle ilgili toplam 32 

soru kullanılmıştır. Bu sorulardan biri, sadece bölüm yöne

ticilerinin değerlemesinde; 8'i sadece işletme yöneticile

rinin değerlemesinde; 23'ü de her iki grup yöneticinin 

değerlemesinde kullanılmıştır. Böylece bölüm yöneticileri

ni değerlernede kullanılan soru sayısı, 24; işletme yöneti

cilerini değerlernede kullanılan soru sayısı da 31 olmuştur. 

Ayrıca bu bölümde söz konusu sorular dışında kalan dört 

sorunun (EK-I'in 13/6, 17, 18/e ve 24. soruları) sonuçla

rı da bazı soruların yanıtlarını yorumlamada ya da denet

lernede kullanılmıştır. 

a. Bulgular 

aa) Planlamada Zaman (PZ) 

Yöneticilerin planlamadaki zamanı ile ilgili etkin

liklerini belirlemede beş alt değişken kullanılmıştır. 
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Bunlardan son iki tanesi sadece işletme yöneticilerinin 
~ 

etkinlikleriyle ilgilidir •. 

ı. Planlamaya Ayrılan Günlük Zaman (I-ll) 

Yöneticilerin günlük planlama zamanı ile ilgili so-
·-

nuçlar ÇİZELGE-8'de gösterilmi~tir. 

ÇİZELGE-8 

Yöneticilerin Planlamaya Ayırdıkıarı Günlük Zaman 

Planlama Zama-
nı (Saat) 0,5 ı 1,5 2 2,5 3 Toplam 

Etkinlik 
Puanı (EP) 0,5 ı 1,5 2 3 4, 

ı 

Yöneticiler s% s % s% s% s% ı s% s .. at ,o 

4 ı, 15 50 -- 2 7 6 201 3 lO 30 100 
i 

(EPx(S) 2 15 - 4 18 
1 

ı 12 51 
! 

(ZYOE)* ;21 
X 100 =% 43 :. 30x4 

(!E) Zaman yönetimindeki ortalama etkinliğin(ZYOE) bulunma
sında, toplan etkinlik puanı, toplam yöneticisi sayısı
nın sorudaki en büyük etkinlik puanı ile çarpımına bö
lünmekte ve sonuç 100 ile çarpılmaktadır. 
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ÇİZELGE-8'de gBrüldüğü gibi yöneticilerin yarısı 

(% 50'si) planlamaya 1 saat günlük zaman ayırmaktadır. 

Planlamaya en fazla zaman ayıran (3 saat) yöneticilerin 

oranı, % lO; en az zaman ayıran (0,5 saat) yöneticilerin 

· 13' du··r. oranı ıse, : 

Yöneticilerin planlamaya ayırdıkıarı günlük zaman 

yönüyle ortalama etkinliği% 43'dür. Bu oran, hem yöneti-

cilerin planlama zamanındaki etkinliğini hem de buna bağ-

lı zaman yönetimindeki etkinliğini düşürücü nitelikte et

ki yapacaktır. 

2. Günlük Plan Yapma Tutumu (I-14) 

Yöneticilerin günlük plan yapma alışkanlığını belir

lemek amacıyla yöneltilen sorunun yanıtları ÇİZELGE-9'da 

gösterilmiştir. 

ÇİZELGE-9 

Yöneticilerin Günlük Plan Yapma Alaşkanlıkları 

Günlük Planlama Yöneticiler 
1 (EP) 

(S) % (EP)x(S) 

Yapmıyor o 6 20 o 
Zihninde oluştu-
ruyor 2 16 53 32 
Yazılı Olarak 
Yapıyor 4 8 27 32 

ToQlam 30 100 64 

(ZYOE) = 64 
X 100 : % 53 30~4 
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ÇİZELGE-9'da görüldüğü gibi, yöneticilerin% BO'i 
~ 

günlük plan yapmaktadırlar. Bunlardan % 53'ü planı zih-

ninde oluştururken; % 27'si ise yazılı olarak yapmakta

dır. Bu sonuçlara göre yöneticilerin çoğunluğu günlük iş

lerini zihninde planlayan kimselerdir. 
·-

Günlük pla~ı zihninde oluşturan yöneticinin hiç 

plan yapmayan bir yöneticiye göre daha etkin olacağı söy

lenebilir. Ancak planın yazılı olarak ve işlerin öncelik

lerini belirtecek biçimde hazırlanması, söz konusu etkin

liği önemli ölçüde arttıracaktır. Çünkü bu şekildeki plan

lamada yönetici, planı bir bütün olarak inceleme ve aynı 

zamanda ayrıntıları görme olanağına sahip olabilir. 

Sorunun seçenekleri yukarıdaki düşüncelere göre 

puanlandığından, yöneticilerin% 80'i plan yapmasına rağ

men günlük planlama yönüyle ZYDE'si% 53 olmuştur. 

3. Karar Almada Zaman (I-15/a,b,c) 

Yöneticilerin karar alma ile ilgili zaman yöneti

mindeki etkinliklerini belirlemek için üç soru sorulmuş-

tur. 

Bunlardan ilki, yöneticilerin kararlarında erte

leme yapıp yapmadıklarını belirlemeye yöneliktir. Bu 

sorunun yanıtları ÇİZELGE-lO'da gösteril~iştir. 



ÇİZELGE-10 

Yöneticilerin Kararlarını Erteleme Durumları 

Seçenekler (EP) Yöneticiler (EP)x(S) 

i (S) % 
ı 

HZ o - - ı -
ı ç 1,5 - - -

AS 3 ı 20 67 60 

HBZ 4 10 33 40 
j 

Toplam 
ı 

30 100 100 

(zyDE) 100 
X 100 = % 83 = 30x4 

ÇİZELGE'lO da görüldüğü gibi yöneticiler arasında 

kararını "her zaman" erteleyen yönetici bulunmamaktadır. 

Yöneticilerin çoğunluğu (% 67'si) kararlarında nara sıra" 

erteleme yaptığını; üçte biri de, "hiç bir zaman" ertele

me yapmadığını belirtmektedir. 

Yöneticinin ara sıra da olsa kararlarında ertele-

meler yapması, karar alma zamanı ile ilgili etkinliğini 

düşürebilecek bir tutumdur. Çünkü ert.elenen bir karar, 

yöneticinin çalışma verimini düşürebilecek etkiler yapa

bileceği gibi kararın etkinliğini de düşürebilir. 

Yöneticilerin kararlarını ertelemeye bağlı oluşan 

ZYOE'si% 83'dür. 

315 
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Yöneticilerin karar alma zamanı ile ilgili etkin~i

ğini belirlemek amacıyla sorulan ikinci soru (I-15/b) ka-

tılımlı karar alma konusundadır. 11Karar alırken, karardan 

etkilenecek kişilerin görüşlerini alır mısınız?" biçimin

de yöneltilen soruya yöneticilerin verdiği yanıtlar 

ÇİZELGE-ll'de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE-11 

Yöneticilerin Karar Alırken Kararlarından Etkilenecek 

Kişilerin Görüşlerini Alma Tutumları 

Seçenekler (EP) Yöneticiler (EP)x(S) 

(S) % 

HZ 3 6 20 ı 18 

ç 2,5 17 53 42,5 

AS ı 7 27 7 

HBZ o - - -

Toplam 30 100 67,5 

(ZYOE) = §Lj_ X 100 
30x3 = % 75 

ÇİZELGE-1l'de görüldüğü gibi, yöneticilerin% 53'ü 

karar alırken "çoğunlukla" karardan etkilenecek kişilerin 

görüşlerini almaktadır. Yöneticilerden% 27'si karardan 

etkilenecek kişilerden "ara sıra" görüş alırken;% 20'si 

' 
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"her zaman" görüş almaktadır. 

Bu sonuçlar etkinlik puanlarıyla değerlendirildi

ğinde yöneticilerin bu soruyla ilgili ZYOE'si% 75 ol

muştur. 

Yöneticilerin karar alma zamanı·~ıe ilgili etkin

liğini belirlemede yararlanılan üçüncü soru ise (I-15/c), 

karar alma hızı konusundadır. Bu konuya yönelik sorulan 

sorunun yanıtları, ÇİZELGE-12'de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE-12 

Yöneticilerin Karar Alma Hızları 

i 
ı 

Karar Alma Hızı (EP) Yöneticiler (EP)x(S) 

(S) % 

Çok Yavaş ı o - - -
Çok Hızlı ı 2 7 2 

Geciktirrneden 2 28 93 56 

Toplam 30 100 58 

(ZYOE) 28 X 100 :. % 97 = 30x2 

ÇİZELGE-l2'de görüldüğü gibi, yöneticilerin% 93'ü 

kararı geçiktirmeden almaya önem vermektedir. Yöneticiler

den iki tanesi de çok hızlı karar alma tutumuna sahiptir. 

Yöneticiler arasında çok yavaş karar alma tutumunda yöne-
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tici bulunmamaktadır. 

Yöneticilerin karar alma hızları ile ilgili ZYOE'si 

ise% 97'dir. Görüldüğü gibi bu oran yöneticilerin karar 

alma zamanı ile ilgili etkinliğini yükseltecek nitelikte-

dir. 

Yukarıdaki sonuçlara göre yöneticilerin karar alma 

ile ilgili sorulardaki ZYOE oranları, % 83, % 75 ve% 97'-

dir. Bu oranların ağırlıklı ortalaması alındığında, yöne

ticilerin karar alma ile ilgili ZYOE'si% 83,5 çıkmıştır(4). 

Bu oran yüksek sayılabilecek bir etkinlik düzeyini belirt-

mektedir. Dolayısıyla yöneticilerin karar alma zamanını, 

etkin kullanması planlama zamanındaki etkinliği arttırdığı 

gibi diğer yönetim işlevlerindaki zamanın etkinliğini de 

olumlu yönde etkileyecektir. 

4. Talep Tahmini Yapılmasında Zaman (II-9) 

İşletmelerin ürettikleri mamüllerle ilgili talep 

tahmininde bultmması, örgütsel zamanın etkinliği ve verim

liliği üzerinde olumlu etkiler yapacaktır. Talep tahmini 

sonuçları, işletmenin üretim ve pazarlama sistemlerini 

yeniden gözden geçirerek daha etkin duruma getirilebilme

sine olanak sağlamaktadır. 

Araştırmada, işletmelerin, ürettiği mallarla ilgi

li talep tahmini yapıp yapmadıklarını belirlemek amacıyla 

(4) Ağırlıklı ortalamanın hesabı aşağıdaki biçimde yapıl
mıştır: 
[(83x4)+(75x3)-+(97x2)] /9:83,5 
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işletme yöneticilerine bir soru yöneltilmiştir. Bu soruya 
~ 

verilen yanıtıara göre, üç işletmeden sadece birinde talep 

tahmini yapılmaktadır. 

5. Fon Sağlamada Uzun Vadeli Planlama, (II-14) 

İşletmelerin gereksinim duyduğu fonlari~uygun ko

şullarda ve zamanında sağlaması, işletme işlevleriyle il

gili zamanın etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır. 

Bu nedenle işletme yöneticilerine, ttişletmenin önümüzdeki 

5 yıl içinde gereksinim olacak fonları hangi kaynaklardan, 

hangi koşullarda ve ne zaman sağlayacağını gösteren plan

ları var mı?" sorusu sorulmuştur. Bu soruya üç yöneticiden 

.iki tanesi, "hayır"; bir tanesi de tıplanlama çalışmaları 

sürmektedir" yanıtını vermiştir. 

Görüldüğü gibi işletmeler fon planlamasına gerekli 

önemi vermemekiEdir.· Bu tutum işletmelerin finansal konular

la ilgili sorunlan.nı arttırabilir ve bu sorunlara bağlı 

örgütsel zamanda kayıplara yol açabilir. 

Yöneticilerin planlama zamanındaki etkinliğini belir

leyen ve beş başlık altında incelenen konularla ilgili et

kinlik sonuçları aşağıdaki biçimde özetlenebilir: 

ı. Yöneticilerin planlamaya ayırdıkları günlük za

man yönüyle zaman yönetimindeki ortalama etkinli

ği % 43' dür. 

2. Yöneticilerin günlük plan yapma alışkanlıklarıy

la ilgili zaman yönetimindeki ortalama etkinliği 

% 53' dür. 



, 3. Yöneticilerin karar alma ile ilgili zaman yöne

timindeki ortalama etkinliği% 83,5'dür. 

4. İşletme yöneticilerinin talep tahmini yapmaya 

bağlı zaman yönetimindeki etkinliği düşüktür. 

320 

5:-c.İşletme yöneticilerinin fon sağlamada uzun vadeli 

plan yapmaya bağlı zaman yönetimindeki etkinliği 

düşüktür. 

Araştırma kapsamındaki tüm yöneticilerle ilgili ilk 

üç maddedeki etkinlik oranlarının ağırlıklı ortalaması % 

67'dir (5). 

Yukarıdaki sonuçlara göre, yöneticilerin planlama 

zamanındaki etkinliğini düşüren konular, büyük ölçüde 

"planlamaya ayrılan günlük zaman" ve "günlük plan yapma 

alışkanlıklarıdır." Bu iki konudaki etkinlik ortalaması 

% 48'dir. Yöneticilerin karar almadaki etkinlik oranı ise, 

planlama zamanındaki etkinliği yükseltici nitelikte etki 

yapmıştır. 

bb) Örgütlernede Zaman (ÖZ) 

Yöneticilerin örgütleme zamanı ile ilgili etkinlik

lerinin belirlenmesinde beş alt değişken kullanılmıştır. 

Bunlardan birinci ve üçüncü değişken tüm yöneticilerin 

değerlemesinde kullanılmıştır. İkinci değişken, sadece bö

lüm yöneticilerinde; dördüncü ve beşinci değişken ise, sa-

(5) Ağırlıklı ortalamanın hesabı şu şekildedir: 
[<43)x4)+(53x4)+(83,5x92J /17=67. 
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dece işletme yöneticilerinde kullanılmıştır. 

ı. Ör~itleme Kararlarındaki Rolü (I-16) 

Yöneticilere örgütleme ile ilgili beş karar konusu 

gösterilerek bu kararlardaki rollerinin ne olduğu sorulmuş
~ 

tur. Yöneticilerin bu soruya verdiği yanıtlar ÇİZELGE-13'de 

gösterilmiştir. 

ÇİZELGE-13'de görüldüğü gibi, işgören sayısı konu

sundaki kararlarda yöneticilerin% 47'sinin rolü azdır. Bir 

yönetici de bu kararlarda hiç rolü bulunmadığını belirtmek

tedir. Yöneticilerden% 50'sinin işgören sayısı konusunda

ki kararlarda rolü oldukça fazla ya da çok fazladır. Buna 

göre yöneticilerden yarısının işgören sayısı konusundaki 

kararlarda yeterince rolü bulunmamaktadır. 

İşgörenlerin niteliği konusundaki kararlarda, yöne

ticilerden% 67'si oldukça fazla ya da çok fazla rol oyna-

maktadır. Yöneticilerinin üçte birinin ise bu konudaki ka

rarlarda rolü azdır. 

İşgörenlere sağlanacak sosyal hizmetler konusundaki 

kararlarda, yöneticilerden% 34'ü oldukça fazla ya da çok 

rol aldığını belirtirken, yöneticilerin çoğunluğu (% 66'sı), 

bu kararla ilgili rollerinin az olduğunu ya da_hiç olmadığı

nı belirtmektedir. 

Fiziksel ortamın düzenlenmesi konusundaki kararlar-

da, yöneticilerin çoğunluğu (% 63'ü) oldukça fazla ya da 

çok rol aldığını belirtmektedir. Yöneticilerden% 37'sinin 

ise, bu kararlardaki rolü azdır. 
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ÇİZELGE-13 

Yöneticilerin Örgütleme Kararlarındaki Rolü 

Karar Konuları .. Yöneticiler 

-İşgören Sayısı 

-İşgörenlerin ni-
teliği 

-İşgörenlere sağ

lanacak sosyal 
hizmetler 

-Fiziksel ortam 

Hiç Az 

(S) %';(S)% 

ı 
ı 3 14 47 

- 1 

1 ı 
~10 133 

i 
3 i 10 17 1 56 

i f 

- ll ! 37 

Oldukça Çokfc Loplam 
fazla 

(S) % (S) % S) % 

9 30 6 120 130 100 
1 i 
f ı 

ı ! ~ 

12 ı 40 ı 8 /27 l 30 100 

1 1 ı 
81 27 '2 ı 7 ı 30 1 100 

)Oj 100 

-İzlenecek Yön-
temler 

131 43 6 ; 20j 

-, - 191 63 101 371 
ı 
1 

30~ 100 ı i 3 
' 

ÇİZELGE-14 

Yöneticilerin Örgütleme Kararlarındaki Rolü İle İlgili 

Etkinliği 

1 Etkinlik Puanları (EP) o ı 1 
; 2 ,'2 

-İ.Sayısı (EP)x(S) o 14 ı 18 12 44 
-İ. Niteliği (EP)x(S) - lO 24 16 50 
-İ.Sağ.Sos.Hiz. (EP)x(S) o 17 16 4 37 
-Fiziksel Ort. (EP)x(S) - ll 26 12 49 
-İzlenecek Yön (EP)x(S) o - 38 20 58 

Toplam 238 

(ZYOE) = 2~8 X 100 :: % 79 
')1"\..,.1() 
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Orgütte izlenecek yöntemler konusundaki kararlarda, 

yöneticilerin büyük çoğunluğu (% 97'si) oldukça fazla ya 

da çok rol aldığını belirtmektedir. Yöneticilerden sadece 

bir tanesi, bu kararlarda rolünün bulunmadığını belirtmek-

tedir. 

Yukarıdaki sonuçlar incelendiğinde, yöneticilerin, 

çoğunluğunun örgütteki yöntemler, fiziksel ortam ve işgö

renlerin niteliği ile ilgili kararlarda oldukça fazla rol 

~dığı anlaşılmaktadır. İşgörenlere sağlanacak sosyal hiz

metler ve işgören sayısı ile ilgili kararlarda ise, yöne

ticilerin rolü oldukça azdır. ÇİZELGE-14'den de görüldüğü 

gibi yöneticilerin örgüt kararlarındaki rolü ile ilgili 

ZYOE'si% 79 dur. 

Örgütte iş zamanı üreten etkenle (işgörenler) ilgi

li kararlarda rolü az olan yöneticinin örgütsel zaman üze

rindeki kontrolü de az olacaktır. Bu da yöneticinin zaman 

yönetimindeki etkinliğini düşürücü nitelikte bir etki ya-

ratacaktır. 

2. Örgüt Klavuzundan Yararlanma (III-lO) 

Bölüm yöneticilerinin örgüt klavuzundan yararlanıp 

yararlanmadığını belirlemek amacıyla sorulan sorunun ya

nıtları ÇİZELGE-15'de görülmektedir. 
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ÇİZELGE-15 

Yöneticilerin Örgüt Klavuzundan Yararlanma Durumları 

İşgörenlere Örgüt Yöneticiler ı 1 
Klavuzu (EP) (S) % (EP)x(S) 

Verilir 3 9 33 27 

Verilmez o 18 67 o 
1 

Toplam 27 100 ı 27 

(ZYOE) = 2~ı3 X 100 = % 33 

ÇİZELGE-15'de görüldüğü gibi yöneticilerin çoğun

luğu (% 6~'si) örgüt klavuzundan yararlanmamaktadırlar. 

Örgüt klaJuzundan yararlanan yöneticilerin oranı% 33'dür. 

Bu sonuçl ra göre yöneticilerin örgüt klavuzundan yarar

lanma ile ilgili zyoE'si% 33 olmuştur. 

3. Örgütlernede Bilimsel Yöntemlerden Yararlanma 

Durumu (II-5,6,7) 

Örgütlernede bilimsel yöntemlerden yararlanılıp ya

rarlanılm~dığını belirlemeye yönelik sorular işletme yöne

ticilerink sorulmuştur. Ancak alınan yanıtlar, işletmedeki 
bölüm yö~tticilerinin etkinlik değerlemesinde de kullanıl
mıştır. Işletme yöneticilerinin sorulara verdiği yanıt-

. ı 
lar ÇIZELGE-16'da görülmektedir. 

ı 
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ÇİZELGE-16 

İşletmelerin Örgütleme İle İlgili Bilimsel 

Yöntemlerden Yararlanma Durumları 

Yapıldı 
i ~ 
1 Yapıldı 

(S) (%) (S) (%) 

-Hareket ve Zaman Etüdü 3 100 - -
-İş Analizi 3 100 - -
-İş Değerlernesi 3 100 - -

ÇİZELGE-16'da görüldüğü gibi bütün yöneticiler iş-

letmelerinde hareket ve zaman etüdünün, iş analizinin ve 

iş değerlemesinin yapıldığını belirtmişlerdir. Ancak (Y) 

işletmesindeki bölüm yöneticileri, EK-III'ün ll.sorusunda 

bölümleriyle ilgili en önemli sorunlarını belirtirken, ha-

reket ve zaman etüdü ile iş analizinin işlevini kısmen 

kaybettiğini; iş değerlemesinin de henüz uygulamaya konma

dığını kaydetmişlerdir. Bu nedenle (Y) işletmesindeki yö

neticilerin bu sorularla ilgili ZYOE'si 9 üzerinden 3 ka

bul edilmiştir. 

4. Yenileştirme Planlarında Zaman (II-11,13) 

Yenileştirme planlarında zamanın etkin kullanılıp 

kullanılmadığını belirlemeye yönelik sorular, işletme yö-

neticilerine sorulan sorulardandır. 
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"Önümüzdeki 5 yil içersinde işletmenin fiziksel 

ortamında (bina, makina, araç vb.) yapılması düşünülen 

yeniliklerle ilgili planlarınız var mı?" sorusuna, yöne

ticilerden iki tanesi "evet" yanıtını vermiştir. Bu yöne

ticilerin yapmayı düşündükleri değişiklikler arasında şun

lar bulunmaktadır. 

Bilgisayar sistemine geçiş. 

- Enerji tasarrufu ile ilgili modernizasyon çalış-

maları. 

- Alternatif üretim kaynakları yaratma. 

- Verimin arttırılması. 

- Üretimdeki darboğazın giderilmesi. 

Yöneticilerden bir tanesi "planlama çalışmaları 

sürmektedir" yanıtını vermiştir. 

"Pazarlamada yararlandığınız araç, gereç, işgören 

ve yöntemlerde önümüzdeki 5 yıl içinde yapmayı düşündü-· 

ğünüz yeniliklerle ilgili planlarınız var mı?" sorusuna 

üç yöneticinin yanıtı da, "planlama çalışmaları sürmekte

dir" biçiminde olmuştur. 

Yukarıdaki iki sorunun yanıtlarından, yöneticilerin 

yenileştirme ile ilgili bazı planlarının olduğu anlaşıl

maktadır. Ancak pazarlamadaki yenileştirme planlarının 

neler olduğu konusunda ayrıca açıklama yapılmamaktadır. 

Dolayısıyla bu soruya verilen yanıtların, "yenileştir~e 

planları vardır" biçiminde değerlendirilmesi sakıncalı 

olabilir. 



5. Girdilerin Sağlanması Konusundaki Uzun Vadeli 

Planlamada Zaman (II-10,12) 
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İşletme yöneticilerinin bazı girdilerin sağlanması 

ile ilgili plan yapmaya zaman ayırıp ayırmadıklarını belir-
"' 
l~mek amacıyla iki soru sorulmuştur. 

"Harrunadde, yardımcı madde ve diğer malzeme gereksi

nimlerinin önümüzdeki 5 yıl içersinde ne şekilde karşıla

nacağı konusnda planlarınız var mı?" sorusuna, yönetici-

lerden iki tanesi "hayır" yanıtını vermiştir. Bir yöne-

tici de soruyu, "planlama çalışmaları sürmektedir" biçimin

de yanıtlamıştır. 

"Önümüzdeki 5 yıl içinde ihtiyacınız olacak işgö

renlerin sayıları, nitelikleri ve nasıl sağlanacağı konu-

sunda planlarınız var mı?" sorusuna yöneticilerin üçü de, 

"planlama çalışmaları sürmektedir" yanıtını vermiştir. 

Yukarıdaki iki sorunun yanıtlarından, işletmelerde, 

girdilerle ilgili uzun vadeli planlama yapılmasına önem 

verilme~igi anlaşılmaktadır. 

Yöneticilerin örgütleme zamanındaki etkinliğini be

lirleyen ve beş başlık altında incelenen konularla ilgili 

etkinlik sonuçları aşağıdaki biçimde özetlenebilir. 

ı. Yöneticilerin örgütleme ile ilgili beş karar 

konusundaki ortalama zaman yönetimi etkinliği 

% 79'dur. 

2. Bölüm yöneticilerinin örgüt klavuzundan yarar-

lanma ile ilgili ortalama zaman yönetimi etkin-



liği % 33' dür. 

3. İşletmeler örgütlernede bilimsel yöntemlerden 

yeterince yararlanamamaktadır. 

4. İşletme yöneticileri yenileştirme planıarına 

yeterince zaman ayıramamaktadır. 

5. İşletme yöneticileri girdilerle ilgili uzun va

deli plan yapmaya yeterince zaman ayırmamakta-

dır. 
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Yöneticilerin örgütleme zamanındaki etkinliğini 

belirlemeye yönelik 5 ayrı konuyla ilgili sonuçlarda, ilk 

iki maddede belirtilen konuların ZYOE'si belirlidir. Di

ğerleriyle ilgili (3. 4. ve 5. maddedeki konular) etkin

lik hesaplamalarına burada yer verilmemiştir. Sadece iş

letme yöneticilerinden alınan yanıtları gösteren bu ko

nularla ilgili yanıtların puanlanması, bölümün sonundaki 

toplu değerlernede yapılacaktır. 

cc) Yürütmede Zaman (YZ) 

Yöneticilerin yürütme zamanı ile ilgili etkinliği

ni belirlemede dokuz alt değişken kullanılmıştır·. Bunlar

dan "yenileştirme çalışmalarında zaman" adlı değişken, 

sadece işletme yöneticileri ile ilgilidir. Diğerleri tüm 

yöneticilerin değerlemesinde kullanılmıştır. 

ı. Telefona Ayrılan Günlük Zaman (I-ll) 

Çeşitli araştırmalarda yöneticilere en fazla za-

man kaybettiren araçlardan birinin telefon oldusu belirlen-

miştir. Bu nedenle yöneticilerin telefon konuşmalarına 



ayırdıkıarı günlük zamanı belirlemek amacıyla bir soru 
~ 

sorulmuştur. Yöneticilerin bu soruya verdiği yanıtlar 

ÇİZELGE-17'de görülmektedir. 

ÇİZELGE-17 

., 

Yöni.eticilerin Telefon Konuşmalarına Ayırdıkları 

Günlük Zaman 

Te le fona 
ayrılan 

zaman 
(saat) 0,5 ı 1,5 2 2,5 3 Toplam 

(EP) 3 3 2,5 2 1,5 ı 

Yöneti- (S)' % (S) % (S) % (S) % (S) % (S) % (S) % 
cil er 

2 7 21 70 - - 5 16 - - 2 7 30 100 

(EP)x(S) 6 63 - lO - 2 81 

(ZYOE) 81 100 ;:: % 90 = 30x3 x 
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ÇİZELGE-17'de görüldüğü gibi yöneticilerin çoğunlu

ğu (% 70'i) telefon konuşmalarına günde 1 saat zaman ayır

maktadır. Telefona en az zaman ayıran (yarım saat) yöneti

ci sayısı iki tanedir. 

Bu sonuçlara göre, yöneticilerin telefon konuşmala

rına ayırdıkıarı günlük zaman yönüyle ZYOE'si% 90'dır söz 

konusu etkinlik oranı oldukça yüksek sayılabilecek bir 
1 



etkinlik düzeyini göstermektedir. Yöneticilerin çoğunlu
~ 

ğunun telefon konuşmalarına 1 saat ve yarım saat ayıran 

yöneticilerden oluşması, oranın yüksek çıkmasına neden 

olmuştur. 

2. Toplantılara Ayrılan Günlük Zaman (I-ll) 
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Yöneticilerin günlük eylemlerinden biri de toplantı

lara katılmaktır. Yöneticilerin toplantılara ayırdıkiarı 

günlük zamanını gösteren sonuçlar ÇİZELGE-18'de görülmek

tedir. 

ÇİZELGE-18'de görüldüğü gibi, toplantılara en fazla 

günlük zaman (2 saat) ayıran yöneticilerin oranı% 3l'dir. 

Yöneticilerin çoğunluğu (% 62'si) toplantılara yarım saat 

ile bir saat günlük zaman ayırmaktadır. 

ÇİZELGE-18 

Yöneticilerin Toplantılara Ayırdıkiarı Günlük Zaman 

Toplantılara 

ayrılan zaman 0,5 ı 1,5 2 Toplam 
(saat) 

1 

(EP) 3 3 2,5 2 ı 

1 

Yöneticiler (S) % (S) % (S) % (S) % (S) % J 
5 17 13 45 2 7 9 31 29 

ı 

100 ı 

(EP)x(S) 15 39 5 18 77 1 
' 

(ZYOE) = 77 
29x3 x 100 :% 89 
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Yöneticilerin to~lantılara ayırdıkıarı günlük zamanla 

ilgili ZYOE' si % 89' dur •. 

3. Toplantılarda Zaman (I-18) 

Yöneticilerin toplantılardaki zamanı etkin kullanıp 
·-

kullanmadığını belirlemek ~acıyla dört soru sorulmuştur. 

Bu sorulardan ilki, yöneticilerin katıldıkları top

lantılarda toplantı gündeminin önceden bilinip bilinmemesi 

ile ilgilidir. Yöneticilerin bu soruya verdikleri yanıtlar 

ÇİZELGE-19'da görülmektedir. 

ÇİZELGE-19'da.görüldüğü gibi toplantı gündemini top

lantıya katılanlar tarafından "her zaman" önceden 

bilindiğini belirten yöneticilerin oranı % 20'dir. Yö-

ÇİZELGE-19 

Toplantıya Katılanların Gündemi Önceden Bilme Durumları 

Seçenekler (EP) i Yöneticiler (EP)x(S) 
(S) % 

1 

HZ 2 6 
1 

20 12 

ç 1,5 14 47 21 

AS ı 9 30 9 

HBZ o ı 3 o 

Toplam 30 100 42 

(ZYOE) = 36;2 X 100 =% 70 
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neticilerin% 47'si toplantı gündeminin "çoğunlukla" ön

ceden bilindiğini; % 30'u gündemin önceden belirlenme du

rumunun "ara sıra" oldu~"Uilu belirtmiştir. Bu sonuçlara 

göre yöneticilerin toplantı gündeminin önceden bilinme

siyle ilgili ZYOE'si% 70 olmaktadır. 

Toplantılardaki zamanın kullanılma biçimini belir

lemede yararlanılan ikinci soru, toplantıların önceden be

lirlenen saatte başlayıp başlamadığını belirlemeye yöne

liktir. Bu soruya verilen yanıtlar ÇİZELGE-20'de görülmek

tedir. 

ÇİZELGE-20 

Toplantıların Planlanandan Daha Geç Başlama Durumu 

Seçenekler (EP) Yöneticiler (EP)x(S) 
(S) % 

HZ o - - -
ç ı 5 17 5 

AS 1,5 16 53 24 

HBZ 2 9 30 18 

Toplam 30 100 47 

(ZYOE) = ~ X 100 = % 78 

ÇİZELGE-20'de görüldüğü gibi~ "Toplantıların plan

lanandan daha geç başladığı olur mu? sorusuna yönetici-
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lerin çoğunluğu (% 53'ü) "ara sıra", % 17' side "çoğunlukla" 

yanıtını vermiştir. Böylece yöneticilerin bu soru ile ilgi

li ZYOE'si% 78 olmaktadır. 

Bu değişkendeki üçüncü soru, toplantıların planla

nandan daha uzun sürme durumu ile ilgilidir. Yöneticilerin 

bu soruya verdikleri yanıtlar ÇİZELGE-2l'de görülmektedir. 

ÇİZELGE-2l'de görüldüğü gibi yöneticilerin% 73'ü 

toplantıların "ara sıra11 planlanandan daha geç bittiğini 

belirtmektedir. Yöneticilerin % 24'ü ise, toplantıların 

"çoğunlukla" uzadığını belirtmiştir. Yöneticilerin bu so

ruyla ilgili ZYOE' si % 70' dir.· 

ÇİZELGE-21 

Toplantıların Planlanandan Daha Uzun Sürme Durumu 

Seçenekler (EP) Yöneticiler (EP)x(S) 
(S) % 

HZ o - - -
ç ı 7 24 7 

AS 1,5 22 73 33 

HBZ 2 ı 3 2 

Toplam 30 100 42 

(ZYOE) = 36!2 X 100 = % 70 



ÇİZELGE-19, 20 ve 2l'in ZYOE sonuçları (% 70, % 78 

ve % 70) toplanıp üçe bölündüğünde, yöneticilerin toplan-

tılardaki zamanı kullanma biçimleri ile ilgili ZYOE'si 

% 73 olmaktadır. 

ÇİZELGE-22 

Toplantıların Planlanandan Daha Uzun Sürme Nedenleri ve 

Bunların Önem Dereceleri 

Önem Dereceleri Önem 
·Nedenler I II III i Yüzdesi(3E) 

(S) % (S) % (S) % 1 

-Gündem dışı 
: 

tartışmalar 10 33,3 9 30 8 27 31 

-Hazırlıksız 

gelme 6 20 6 20 10 33,.3 22 

-Dışarıdan 

çağrılar 3 to 2 7 8 26,6 12 

-Gereksiz 
ayrıntılar ll 36,7 13 43 4 13,1 35 

Toplam 30 100 30 100 30 100 100 
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(~) Önem yüzdesinin hesaplanmasında şu yöntem izlenmiştir. 
Her satır için I.derecedeki oranlar, 3 ile, II.dere
c·edeki oranlar 2 ile ve III. derecedeki oranlar l ile 
çarpılmıştır. SonuÇlar her satır için toplanarak altı
ya böl!lnmüştür. 
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Bu değişkendeki' dördüncü soru, toplantıların plan

lanandan daha uzun sürme nedenleri ile bunların önem dere

celerini belirlemeye yöneliktir. Sorunun yanıtları yöneti

cilerin etkinlik değerlemesinde kullanılmamıştır. 

Toplantıların planlanandan daha uzun sürmesinin ne

denlerini gösteren sonuçlar ÇİZELGE-22'de görülmektedir. 

ÇİZELGE'de görüldüğü gibi toplantıların planlanandan daha 

uzun sürmesinde en önemli rolü, % 35 lik önem yüzdesi ile 

"gereksiz ayrıntılar; ikinci sırayı % 31 ile gündem dışı 

tartışmalar ve üçüncü sırayı ise % 22 ile "hazırlıksız 

gelme" almaktadır. 

4. Yazılı Haberleşmeye Ayrılan Günlük Zaman (I-ll) 

Yöneticilerin yazılı haberleşmeye ayırdıkıarı gün

lük zamanla ilgili sonuçlar ÇİZELGE-23'de görülmektedir. 

Bu ÇİZELGE'ye göre yöneticilerin çoğunluğu (% 52'si) söz 

konusu eyleme 1 saat zaman ayırmaktadır. En fazla zaman 

ayıran (3 saat) yöneticilerin oranı% 7'dir. Soruya veri

len yanıtlar etkinlik puanlarıyla değerlendirildiğinde, yö

net ic il erin bu soru ile ilgili ZYOE' si % 85 olmaktadır .• 

Bu aşamada son dört değişkenle ilgili ayrı bir so

runun değerlernesi yapılmıştır. Bu soru (I-17) yöneticile

rin işgörenlerle haberleşmede yararlandığı yöntemlerin 

önem derecelerini belirlemeye yöneliktir. Soruya ait so

nuçlar ÇİZELGE-24'de görülmektedir. Görüldüğü gibi çizel

gede soru ile ilgili yöntemler ayrı ayrı derecelendirildik

ten sonra, her bir yöntemin yöneticilerin işgörenlerle 
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QİZELGE-23 

Yöneticilerin Yazılı Haberleşmelere Ayırdıkıarı Günlük Zaman 

Yazılı 
haber leş- 0,5 ı 1,5 2 2,5 3 Toplam 
me z. 
(saat) 

Etkin-
lik pu-
anı(EP) 

3 3 2,5 2 1,5 ı 

1 
Yöneti- (S) % (S) % (S) % (S) % (S) % (S) %).(S) % 
ci ler 

3 10 15 52 - - 9 31 - - 2 7 29 100 

(EP)x(S) 9 45 - 18 - 2 74 
' 

(ZYOE) = 21!3 X 100 =% 85 
; 

haberleşmesindeki önem yüzdesi belirlenmiştir. Önem yüzdele

rinin belirlenmesinde ÇİZELGE-22'de açıklanan yöntem kulla-

nılmıştır. 

ÇİZELGE-24'e göre yöneticiler% 40 önem yüzdesi ile 

en fazla telefonu kullanmaktadır. İkinci sırayı % 38 ile 

toplantılar, üçüncü sırayı da % 22 ile yazılı araçlar almak-

tadır. 

'· 



i 

ÇİZELGE-24 

Yöneticilerin İşgörenlerle Haberleşmede 

Yararlandığı-Yöntemlerin Önem Der?celeri 

-ı:_, 

Yöntemler Önem Dereceleri 

I II III 

(S) % (S) % (S) % 

Yazılı 3 lO 3 lO 24 80 

Telefonla 15 50 13 43 2 7 

Toplantı 
Yaparak 12 40 14 47 4 13 

30 100 30 100 30 100 

Önem 

Yüzdesi 

22 

40 

38 

100 

5. Görüşmecilere Ayrılan Günlilk Zaman (I-ll) 
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Yöneticilerin görüşmecilere ayırdıkıarı günlük za

manla ilgili sonuçlar ÇİZELGE-25'de verilmiştir. ÇİZELGE'de 

görüldüğü gibi görüşmecilere bir saat ayıran yöneticilerin 

oranı % 48'dir. Görüşmecilere 2,5 ve 3 saat gibi en fazla 

zaman ayıran yöneticilerin toplamı iki tanedir. Yönetici

lerin görüşmelere ayırdıkıarı zaman yönüyle ZYOE'si% 83 

çıkmıştır. 
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ÇİZELGE-25 

Yöneticilerin Görüşmecilere Ayırdıkıarı Günlük Zaman 

Görüşme ci 
Zamanı ı 1,5 2 2,5 3 Toplam 
(saat) ' 

(EP) 3 2,5 2 1,5 ı 

Yönetici- (S) % (S) % (S) % (S) % (S) % (S) % 
ler 

14 48 3 ı o ı o 35 ı 3,5 ı 3,5 29 100 

(EP)x(S) 42 7,5 20 1,5 ı 72 

72 83 (ZYOE) = 29x3 x 100 --

6. Görüşmelerde Zaman (I-20) 

Yöneticilerin görüşmelerdeki zamanı ne şekilde kul

landıklarını belirlemek amacıyla iki soru sorulmuştur. 

"Yardımcılarınız dışındaki işgörenler ve işletme 

dışından gelen ziyaretçilerin yüz yüze görüşme isteklerine 

yanıt verme tutumunuz aşağıdakilerden hangisine uymaktadır" 

şeklinde s·nrulan soruya, yöneticilerin verdikleri yanıtlar 

ÇİZELGE-26'da gösterilmiştir. 

ÇİZELGE'de görüldüğü gibi yöneticilerin çoğunluğu 

(% 87'si) görüşmeciler için belirli görüşme saatlerinin 

olmadığı belirtmektedirler. Belirli görüşme saatleri olan 

yöneticilerin oranı% lJ'dür. Bu yanıtlar etkinlik puanla-



Belirli 
saatleri 

Yoktur 

Vardır 

Toplam 

(ZYOE) = 

ÇizELGE-26 

Yöneticilerin Görüşme İsteklerine 

Yanıt Verme Tutumu 

görüşme Yöneticiler 
(~~) (S) % .(EP)x(S) 

o 26 87 o 

3 4 13 12 

30 100 12 
' 

12 100 % 13 30x3 X --

rıy1a değerlendirildiğinde, yöneticilerin görüşme istekle

rine yanıt verme tutumlarının ZYOE'si% 13 olmaktadır. 

Yöneticilerin görüşmelerle ilgili zamanı etkin kul

lanıp kullanmadıklarını belirlemeye yönelik sorulan ikin-

ci soru, yöneticilerin ilgisiz konularda görüşme yapmak

tan doğan zaman kayıplarıyla ilgilidir. Yöneticilerin bu 

soruya verdikleri yanıtlar ÇİZELGE-27'de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE-27'de görüldüğü gibi, yöneticilerin çoğun

luğunun (% 90'ı) ilgisiz konularda görüşmesi "ara sıra", 
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% 7'sinin "çoğunlukla" olmaktadır. Bir yönetici de ilgi

siz konularda görüşme yapmadığını belirtmektedir. Bu sonuç

lara göre yöneticilerin ilgisiz konularda görüşme yapma 

durumları ile ilgili ZYOE'si% 80 olmaktadır. 



ÇİZELGE-27 

Yöneticilerin İlgisiz Konularda Görüşme Yapma Durumu 

Seçenekler (EP) Yöneticiler (EP)x(S) 
(S) % 

HZ o - - -
ç ı 2 7 2 

AS 2,5 27 90 67,5 

HBZ 3 ı 3 3 

Toplam 30 ıoo 72,5 

.ZYOE = 5gi~ x ıoo ~% 80 
1 

ÇİZELGE-26 ve ÇİZELGE-27'nin ZYOE oranları (% ı3 

ve % 80) toplanıp ikiye bölündüğünde, yöneticilerin görüş

melerdeki zamanı kullanma biçimleri ile ilgili ortalama 

etkinliğinin % 47 olduğu anlaşılmaktadır. Görüldüğü gibi 

yöneticilerin bu konudaki etkinliği oldukça düşüktür. 

Görüşmelerle ilgili zamanın etkin kullanılmaması, yöneti

cilerin yürütme zamanındaki etkinliğini ve dolayısıyla 

zaman yönetimindeki etkinliğini olumsuz yönde etkileyecek-

tir. 

7. Buyruk ve Yönergelerin Verilme Biçiminde 

Zaman (I-19) 

Yöneticilerin buyruk ve yönergeleri verme biçimle

riyle ilgili zaman kayıplarını belirlemek amacıyla bir so-
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ru sorulmuştur. nverdiginiz emir ve yönergelerle ilgili 
\ 

işgörenlerinizden sık sık soru gelir mi?" Sorusunayöne-

ticilerin verdikleri yanıtlar ÇİZELGE-28'de verilmiştir. 

ÇİZELGE-28 

Verilen Buyruk ve Yönergelerle İlgili 

İşgörenlerden Sık Sık Soru Gelme Durumu 

Soru gelme durumu (EP) Yöneticiler (EP)x(S) 

(S) % 

-Her zaman o - - o 
-Sadece uzun ve 
anlaşılması güç 

konularda 2 26 87 52 

-Hiç gelmez 4 4 13 16 

Toplam 30 100 68 

68 100 % 57 (ZYOE).:: 30x4 x = 

ÇİZELGE'de görüldüğü gibi yöneticilerin çoğunluğu 

(% 87'si) uzun ve anlaşılması güç konulardaki buyruk ve 

yönergeler için sık sık soru geldiğini belirtmektedir. 

Yöneticilerden 4 tanesi de bu soruya "hiç gelmezn yanıtı

nı vermiştir. Soruya verilen yanıtlar etkinlik puanlarıy

la değerlendirildiğinde, yöneticilerin buyruk ve yönergele

ri verme biçimleriyle ilgili ZYOE'si% 57'dir. 
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Bu sonuçlara göre yöneticllerin uzun ve anlaşılması 

güç buyruklarını astıarına iletme konusunda sorunları bulun

maktadır. 

8. Kesintili Çalışmayı Önleme (1-13) 

Yöneticilerde en fazla zaman kaybına neden olan 

etk~nlerden birisi de, sık sık çalışmalarını kesrnek zorun-

da kalmalarıdır. Bu nedenle yöneticilere, "çeşitli nedenler-

le çalışmanıza sık sık ara vermek zorunda kalıyor musunuz'?" 

biçiminde bir soru yönetilmiştir. Bu soruya verilen yanıt

lar ÇİZELGE-29'da verilmiştir. 

ÇİZELGE-29 

Yöneticilerdeki Çalışma Kesilmeleri 

Sık sık çalışma (EP) Yöneticiler (EP)x(S) 
kesilmesi (S) % 

HZ o - - -
ç ı 13 43 13 

AS 3,5 13 43 45,5 

HBZ 4 4 14 16 

Toplam 30 100 74,5 

( ZYOE) -- 1..L2. 6 
30x4 x 100 = % 2 

ÇİZELGE'de görüldü~~ gibi bu· soruya yöneticilerin 

% 43'ü, "çoğunlukla"; % 43'ü, "ara sıra ve % 14 ise, 
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"hiç bir zaman" yanıtını vermiştir. Bu yanıtlar etkinlik 

' puanla~ıyla değerlendirildiğinde yöneticilerin çalışma 

kesilmeleri konusundaki ZYOE'si% 62 olmaktadır. Bu orana 

bakarak-yöneticilerin, çalışma kesilmeleri konusunda sorun

larının olduğu ve bu sorunların zaman yönetimindeki etkin-
·-

liği düşü~düğü söylenebilir. 

Yöneticilerdeki çalışma kesilmelerinin nedenlerini 

belirlemek amacıyla bir soru oluşturulmuştur (I-13/b). 

Yöneticilere, çalışmalarını kesebilecek bazı etkenler sı

ralanarak, bu etkenleri önem derecelerine göre sıralamala

rı istenmiştir. Yöneticilerin bu soruya verdikleri yanıt

lar ÇİZELGE-30'da görülmektedir. 

ÇİZELGE'de görüldüğü gibi, çalışma kesilmelerine 

neden olan etkenler ayrı ayrı derecelendirildikten sonra, 

her bir etkenin, ·çalışma kesilmelerindeki önem yüzdesi be-

lirlenmiştir. 

Söz konusu önem yüzdelerine göre bir sıralama, ya-

pıldığında, yöneticilerdeki çalışma kesilmelerine neden 

olan etkenlerin başında % 37 ile telefon gelmektedir. 

İkinci sırada, % 20,5 ile evrak onayları; üçüncü sırada, 

% 19 ile beklenmeyen ziyaretçiler; dördüncü sırada, 

% 14 ile astlar; beşinci sırada, % 6 ile gereksinim du

yulan bilgi ya da kişinin beklenmesi; altıncı sırada 

ise, % 3,5 ile diğer etkenler bulunmaktadır. 



ÇİZELGE-30 

Yöneticilerdeki Çalışma Kesilmelerinin 

Nedenleri ve Bunların Önem Dereceleri 

Nedenler Önem Dereceleri Önem 

I II III Yüzdesi 
(S) % (S) % (S) % 

Telefon 14 47 ll 37 2 7 37 

Beklenmeyen 
ziyaretciler 7 23 2 7 9 30 19 

Evrak 
onayları 3 10 10 33 8 27 20,5 

Astlar 4 13 3 10 8 27 14 

Bilgi ya da 
kişi bekleme - - 4 13 3 lO 6 

1 

Diğer 2 7 - - - - 3,5 
; 

Toplam 30 100 30 100 30 100 100 

9. Yenileştirme Çalışmalarında Zaman (II-15, 16) 

İşletme yöneticilerine, yürütme işlevi içersinde 

degeriendirilebilecek niteliği olan yeniliklerle ilgili 

planları bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla iki 
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ayrı soru sorulmuştur. Bu soruların amacı, işletme yöneti-

cisinin yürütme işlevini iyileştirme ve dolayısıyla yürüt

medeki zamanı etkin kullanma yönündeki planlamaya zaman 

ayırıp ayırmadığını belirlemektir. 

.. 
' 
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"İşletmenin kendi içindeki ve çevresiyle olan ile

tişim sisteminde önümüzdeki 5 yıl içersinde yapmayı düşün

düğünüz yeniliklerle ilgili planlarınız var mı?" sorusuna 

yöneticilerden ikisi "evet", bir yönetici de "planlama 

çalışmaları sürüyor" yanıtını vermiştir. Soruya "evet" 

yanıtını veren yöneticilerin yapmayı düşündükleri belli 

başlı yenilikler şunlardar: 

- Merkezi kitaplık ve dökümantasyon. 

- Yurt içi ve yurt dışı üretim tesis gezileri. 

- Sempozyumlar. 

- Bilgisayar ve telsiz sistemi. 

- Yazışma teknolojisinde y~nilikler. 

"İşgörenlerin işletmeye olan bağlılığını arttırma 

ve çalışmalarını teşvik etme yönünde yeni planlarınız var 

mı?" sorusuna yöneticilerden ikisi, "planlama çalışmaları 

sürmektedir", bir tanesi de "evet" yanıtını vermiştir. 

Soruya "evetn yanıtını veren yöneticinin belli başlı plan

ları şunlardır: 

- Lojman tahsisi. 

- Aile geceleri düzenleme. 

Yukarıdaki yanıtıara göre, işletme yöneticilerinin 

yürütme ile ilgili bazı yenileştirme planları vardır. 

Ancak bu planların yeterli olup olmadığına karar verebil

mek için, araştırma sonuçlarının daha ileri aşamalarındaki 

verilerin incelenmesi gerekecektir. 

Yöneticilerin "Yürütme" zamanındaki etkinliğini 

belirleyen ve dokuz başlık altında incelenen konularla 
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ilgili etkinlik sonuçları aşağıdaki biçimde özetlenebilir • . 
ı. Yöneticilerin telefon konuşmalarına ayırdıkıarı 

günlük zaman yönüyle ZYOE'si% 90 dır. 

·2. Yöneticilerin toplantılara ayırdıkları günlük 

zaman yönüyle ZYOE'si% 89 dur • .. 
3. Yöneticilerin toplantılardaki zamanı kullanma 

biçimleri ile ilgili ortalama etkinliği% 73'dür. 

4. Yöneticilerin yazılı haberleşmelere ayırdıkıarı 

günlük zaman yönüyle ZYOE'si% 85'dir. 

5. Yöneticilerin görüşmelere ayırdıkları günlük zaman 

yönüyle zyoE'si% 83'dür. 

6. Yöneticilerin görüşmelerdeki zamanı kullanma bi

çimleri ile ilgili ortalama etkinliği% 47'dir. 

7. Yöneticilerin buyruk ve yönergeleri verme biçim

leri ile ilgili ZYOE'si% 57'dir. 

8. Yöneticilerin çalışma kesilmelerini önleme ko

nusundaki etkinliği% 67'dir. 

9. İşletme yöneticilerinin yürütme ile ilgili bazı 

yenileştirme planları vardır. 

10. Yöneticilerin işgörenlerle haberleşmede yararlan

dıkları yöntemlerin önem dereceleri bakımından 

sıralaması şu şekildedir: Birinci derecede, . 

telefon (% 40); ikinci derecede toplantılar 

(% 38) ve üçüncü derecede yazılı araçlar (% 22) 

bulunmaktadır. 
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ll. Yöneticilerde çalışma kesilmelerine neden olan 

' etkenlerin önem derecele~ine göre sıralaması şu 

şekildedir: Birinci sırada, telefonlar (% 37); 

ikinci sırada, evrak onayları (% 20,5); üçüncü 

sırada, beklenmeyen ziyaretçiler (% 19); dördün

cü sırada astıarın görüşme i~tekleri (% 14) ve 

beşinci sırada, bir bilgi ya da kişinin beklen

ınesi (% 6) bulunmaktadır. 

12. Yöneticilerin katıldıkları toplantıların planla

nandan daha uzun sürmesine neden olan etkenlerin 

önem derecelerine göre sıralaması şu şekildedir: 

Birinci sırada, gereksiz ayrıntılar(% 35); 

ikinci sırada, gündem dışı tartışmalar(% 31); 

üçüncü sırada, hazırlıksız gelme (% 22) ve dör

düncü sırada, dışarıdan çağrılar (% 12)'dir. 

Yukarıdaki ilk dokuz maddede belirtilen sonuçlar ' 

yöneticilerin yürütme zamanı ile ilgili etkinliğini belir

lemede kullanılmıştır. Son üç maddedeki sonuçlar ise, yü

rütme zamanındaki etkinliği düşüren etkenleri ve bunların 

önem derecelerini ortaya koymaktadır. Buna göre yönetici

lerin (ilk sekiz maddedeki konularla ilgili ZYOE oranları 

toplanıp ağırlıklı ortalaması alındığında yöneticilerin yü

rütme zamanındaki ortalama etkinliği % 71 çıkmaktadır. 
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dd)'~ Denetlernede Zaman (DZ) 

Yöneticilerin denetleme zamanı ile ilgili etkinlik

lerini belirlemede dört ait değişken kullanılmıştır. Bu 

değişkenler, tüm yqneticilerin değerlemesinde kullanılmış-

tır. 

ı. Astıarın Gözetim ve Denetimine Ayrılan Günlük 

Zaman (I-ll) 

Astıarın gözetim ve denetimi için yöneticilerin ayır

dıkıarı günlük zamanı gösteren sonuçlar ÇİZELGE-3ı'de gös

terilmiştir. 

ÇİZELGE-31 

Astıarın Gözetim ve Denetimine Yöneticilerin 

Ayırdıkıarı Günlük Zaman 

' 

Ayrılan 
Top-

Saat 0,5 ı 1,5 2 3 4 lam 

(EP) 3 3 2,5 2 ı o 

Yöneti- (S) % (S) % (S) % (S) % (S) . % (S) % (S) % 
cil er 

31 lO ıı.J 37 ı 1 3 6 120 6 120 3 lO 30 ıoo 

1 

(EP)x(S) 9 33 2,5 ı2 6 o 62,5 

(ZYOE) = ~~iS X ıoo = % 69 



ÇİZELGE'de görüldüğü gibi ~stların gözetim ve de

netimine en fazla zaman ayıran (4 saat) yöneticiler ile 

en az zaman ayıranların (0,5 saat) oranı aynıdır (%. 10). 

Yöneticilerin% 37'si söz konusu eyleme, 1 saat;% 3'ü, 

1,5 saat; % 20'si, 2 saat ve yine% 20'si 3 saat zaman 

ayırmaktadır. 

Bu sonuçlara göre astıarın gözetim ve denetimine 

ayrılan zaman bakımından yöneticilerin ZYOE'si% 69'dur. 

2• Denetim Altındaki Zamanın Büyüklüğü (I-12) 
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Yöneticilerin denetimleri altındaki günlük zamanın 

büyüklüğünü belirlemeye yönelik sorulan soruya·yöneticile

rin verdikleri yanıtlar ÇİZELGE-.32'de verilmiştir. 

ÇİZELGE-32 

Yöneticilerin Gelişen Günlük Olaylara Göre 

Harcadıkları Zamanın Büyüklüğü 

(EP) Yönetic il er (EP)x(S) 

(S) % 

Yaklaşık Tümünü o ı 3 o 

Yarısından Fazlasını ı 2 7 2 

Yarısını 3 15 50 45 

Yarısından Azını 4 12 40 48 

Toplam 30 100 95 

(ZYOE) - _.2.2__ 
% 79 - 30x4 x 100 --
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ÇİZELGE' de göriildüğü gibi, "günlük zamanınızın ne 

kadarını gelişen günlük olaylara göre harcamak zorunda 

kalıyorsunuz?" sorusuna, yöneticilerin% 50'si, "yarısını"; 

% 40'ı, "yarısından azını";% 7'si, "yarısından fazlasını"; 

% 3'ü de, "yaklaşık tümUnü" yanıtını vermiştir. Bu yanıt

lara göre, yöneticilerin denetimleri altındaki zamanın 

büyüklüğü bakımından ZYOE'si% 79'dur. 

Yöneticilerin günlük zamanı en verimli konularda 

kullanabilmeleri açısından, günlük zamana büyük ölçüde 

kendi istekleri doğrultusunda yön verebilmeleri ge.rekir. 

Araştırma kapsamındaki yöneticilerin,bu konuda% 79 başa

rı sağladığı görülmektedir. 

3. Ayrıntılı Denetlemeden Kaçınma (I-23) 

Yöneticilerin yetki devrettiği astıarına yeterince 

güvenmemesi ve devrettiği işleri gereğinden fazla denet

lemesi, yönetsel zamanda önemli kayıplar meydana getirmek

tedir. Bu nedenle yöneticilerdeki ayrıntılı denetlemeden 

doğan zaman kayıplarını belirlemeye yönelik bir soru so

rulmuştur. Yöneticilerin soruya verdikleri yanıtlar 

ÇİZELGE-33'de görülmektedir. 

ÇİZELGE'de görüldüğti gibi bu soruya yöneticilerin 

çoğunluğu(% 70'i), "çoğunlukla";% 27'si, "Her zaman"; 

% 3'ü de "ara sıra" yanıtını vermiştir. Bu yanıtıara 

göre yöneticilerin ayrıntılı denetlerneden kaçınma ile 

ilgili ZYOE'si% 20 dir. Görüldüğü gibi yöneticiler ay

rıntılı denetlemeden kaçınarnamaktadırlar. Buna bağlı olu-



ÇİZELGE-33 

Yöneticilerin Devrettikleri İşleri Ayrıntılı Olarak 

Denetleme Durumları 

Ayrıntılı Yöneticiler 
Denetleme (EP) (S) % (EP)x(S) 

HZ o 8 27 o 

ç ı 21 70 21 

AS 3,5 ı 3 3,5 

HBZ 4 - - -
Toplam 30 100 24,5 

(ZYOE) = .?hl. 30X4 X 100 = % 20 

şan zaman kayıplarının oldukça fazla olduğu söylenebilir. 

4. Günce Tutma Alışkanlığı (I-22) 

Yöneticilerin zaman kayıplarından kaçınması için 

ara sıra, günlük zamanlarını nerelerde harcadıklarını be

lirleyerek zaman kaybettikleri noktalarda gerekli iyileş

tirmeleri yapmaları gerekir. 

Yöneticilerin "günce tutma" alışkanlığını belirle

meye yönelik sorulan sorunun yanıtları ÇİZELGE-34'de 

görülmektedir. 

ÇİZELGE'de görüldüğü yöneticilerin çoğunluğunun 

(% 83'ü) günce tutma alışkanlığı yoktur. Günce tutma 
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ÇİZELGE-34 
~ 

Yöneticilerin "(Wnce Tutma" Alışkanlığı 

Yöneticiler 

(EP) ·~(S) % (EP)x(S) 

Var 4 5 17 20 

Yok o 25 83 o 

Toplam 30 100 20 

(zyoE) 20 
% 17 - 3öi'4 X 100 -- -

alışkanlığı olan yöneticilerin oranı% 17'dir. Bu yanıtla

ra göre yöneticilerin günce tutma alışkanlığı ile ilgili 

zyoE'si% 17 olmaktadır. 

Yöneticilerin "Denetleme Zamanındaki" etkinliğini 

belirleyen ve dört başlık altında incelenen konularla il

gili etkinlik sonuçları aşağıdaki biçimde özetlenebilir: 

ı. Astıarın gözetim ve denetimine ayrılan zaman ba

kımından yöneticilerin ZYOE'si% 69 dur. 

2. Yöneticilerin denetimleri altındaki zamanın bü-

yüklüğü bakımından ZYOE'si% 79'dur. 

3. Yöneticilerin ayrıntılı denetlemeden kaçınma ile 

ilgili ZYOE'si% 20'dir. 

4. Yöneticilerin günce tutma alışkanlığı ile ilgi

li ZYOE'si% 17'dir. 



·Yukarıdaki dört 'konu ile ilgili ZYOE sonuçlarının 
~ 

ağırlıklı ortalaması alındığında, Yöneticilerin Denetleme 

Zamanındaki ortalama etkinliği % 45 çıkmaktadır. 

ee) Yetiştirmede Zaman (YeZ) 
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Yöneticilerin yetişt~rmedeki zaman ile ilgili etkin

liklerini belirlemede, "yöneticinin kendisini yetiştirme

deki zamanı" adı altında bir değişken kullanılmıştır. Bu 

değişkendeki "mesleğinizle ilgili yayınları, konferans ve 

seminerleri izler misiniz?" sorusuna (I-21), yöneticilerin 

verdiği yanıtlar ÇİZELGE-35'de verilmiştir. 

ÇİZELGE'de görüldüğü gibi mesleki eğitim çalışmala

rına yöneticilerin çoğunluğu(% 77'si) çok az zaman ayırmak

tadır. Yöneticilerin% 7'si ise, hiç zaman ayıramamaktadır. 

Söz konusu eyleme zaman ayırabilen yöneticilerin oranı sa-

dece% 16'dır. 

ÇİZELGE-35 

Yöneticilerin Mesleki Eğitim Çalışmalarına 

Zaman Ayırma Durumları 

Zaman .(EP) Yöneticiler (EP)x(S) 
(S) % 

Ayıramıyor o 2 7 o 
Çok az ayırıyor 2 23 77 46 
Büyük ölçüde ayırıyor 4 5 16 20 

Toplam 30 100 66 

(ZYOE) 66 100 % 55 - 30x4 x -- -
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Yanıtlar etkinlik puanlarıyla değerlendirildiğinde, 
' 

yöneticilerin mesleki eğitim çalısmalarına zaman ayırma 

konusundaki ZYOE' si 2; 55 olmaktadır. Bu oran yöneticilerin 
X.... 

mesleki eğitim çalışmalarına yeterince zaman ayırmadıkla-

rını ve bunun yönetsel zaman üzerinde olumsuz etkiler ya

pacağını belirt~ektedir. 

ff) Dinlenme Ortamında Zaman 

Çalışan her insanın dinlenıneye gereksinimi vardır. 

Yeterince dinlenmeden çalışan insanların çalışma verimle

ri düşük olacaktır. Üst ve orta düzey yöneticileri genel

likle yoğun ve gerilimli çalışan kimselerdir. Bu yöneti-

cilerin yeterince dinlenme zamanı kullanmamaları, verimle-

rini olumsuz yönde etkileyecektir. 

Yöneticilerin dinlenme ortamıarına yeterince zaman 

ayırıp ayırmadıklarını belirlemek amacıyla iki değişken 

kullanılmıştır. Bunlardan ilki, dinlenıneye ayrılan zamanla 

ilgilidir. İkincisi ise haftalık çalışma süresini belirle

meye yöneliktir. 

ı. DinleTh~eye Ayrılan Zaman (I-9, 10) 

Yöneticilerin dinlenıneye ayırdıkları zamanı belir

lemede, yıllık izin süreleri ile çeşitli eğlence kurumları 

ve sosyal etkinliklere zaman ayırma konularını içeren so

rular sorulmuştur. "Yılda dinlenme amacıyla ne kadar izin 

kullanırsınız?" sorusuna yöneticilerin verdiği yanıtlar 

ÇİZELGE-36'da görülmektedir. 



ÇİZELGE'de görüldüğü gibi yöneticilerin çoğunluğu 

(% 53'ü) yılda 15 gün ve daha az izin kullanmaktadır. 

ÇİZELGE-36 

Yöneticilerin Kullandıkları Yıllık İzin Süreleri 

İzin süresi (gün) 

5 
7 

10 
12 

15 
17 
20 

Toplam 

Yöneticiler 
(S) % 

ı 

2 

4 
ı 

8 

4 
10 

30 

3 
7 

13 

3 
27 
13 

34 

100 

Yılda 17 gün izin kullanan yöneticilerin oranı % 13; 20 

gün kullananların oranı ise, % 34'dür. 
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Yöneticilerin kullandıkları yıllık izin sürelerinin 

yıllık izin haklarına bölünmesiyle elde edilen sonuçlar 

ÇİZELGE-37'de verilmiştir. 

ÇİZELGE'de görüldüğ~ gibi yıllık izinini tümüyle kul

lanan yönetici bulunmamaktadır. En fazla izin kullanan yö

neticiler, Yıllık izninin 3/4'ünü kullanmaktadır ve bun

ların oranı% 37'dir. Kalan yöneticilerden% 40'ı yıllık 

iznin yarısını;% 23'ü de l/4'ini kullanmaktadır. Bu sonuç

lara göre yöneticilerin yıllık izin kullanma oranına bağlı 



ZYOE'si% 57 olmaktadır. 

ÇİZELGE-37 

Yöneticilerin Yıllık İzin Hakkı Sürelerine Göre 

Kullandıkları Yıllık İzin Süreleri 

İzin kullanma Yöneticiler 
oranı (EP) (S) % (EP)x(S) 

Yaklaşık 1/4 o 7 23 -
Yaklaşık 1/2 2 12 40 24 

Yaklaşık 3/4 2,5 ll 37 27,5 

Yaklaşık 1/4 3 - - -
Toplam 30 100 51,5 

(ZYOE) 2b2 % 57 - 3x30 x 100 -- -
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"Eğlence kurumları, dernek çalışmaları ve bazı ho

biler gibi dinlendirici ortamıara yeterince zaman ayırabili-

yor musunuz?" sorusuna, yöneticilerin verdikleri yanıtlar 

ÇİZELGE-38'de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE-38 

Yöneticilerin Çeşitli Eğlence Kurumları ve Sosyal 

Etkinliklere Zaman Ayırma Durumları 

Yöneticiler 
(EP) (S) % (EP)x(S) 

Zaman ayırıyor 2 6 20 12 
Zaman ayırmııor o 24 80 o 
Toplam 30 100 12 

(ZYOE) 12 100 .= % 20 = ~X 
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ÇİZELGE'de görüldüğü gibi yöneticilerin çoğunluğu 
\ 

(% 80'i) söz konusu dinlendirici ortarolara zaman ayırama-

maktadır. Zaman ayırabilen yöneticilerin oranı sadece % 20'

dir. Yanıtlar etkinlik puanlarıyla değerlendirildiğinde, 

yöneticilerin çeşitli dinlendirici ortarolara zaman'; ayırma 
•" 

bakımından ZYOE'si% 20'dir. Görüldüğü gibi oldukça·~üşük 

bir oran çıkmıştır. Bu oran yöneticilerin zaman yönetimin-

deki etkinlikleri üzerinde olumsuz etki yapacaktır. 

Yukarıdaki iki soru ile ilgili ZYOE oranları top

lanıp ağırlıklı ortalaması alındığında, yöneticilerin 

dinlenıneye ayırdıkları zamana bağlı zaman yönetimindeki 

ortalama etkinliği % 42 olmaktadır. 

2. Haftalık Çalışma Süresi (I-8) 

Yapılan çeşitli araştırmalar, yöneticilerin çalışma 

süresinin normalin üzerinde olduğunu ve evde de çalışmak 

zorunda kaldıklarını göstermiştir. Bu araştırmada da yöne-

ticilerin çalışma sürelerini belirlemeye yönelik üç soru 

sorulmuştur. 

"ortalama olarak günde kaç saat çalışırsınız?" 

sorusuna yöneticilerin verdikleri yanıtlar, ÇİZELGE-39'da 

gösterilmiştir. 

ÇİZELGE'de görüldüğü gibi yöneticilerin% 50'si 

lO saat ve 10 saatin üzerinde çalışmaktadır. Yönetici

lerden % 23'ü, 9 saat çalışırken; normal çalışma süresi 

kadar (8 saat) çalışan yöneticilerin oranı % 27 olmakta-

dır. 
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ÇİZELGE-39 

Yöneticilerin Günlük Çalışma Süreleri 

Ortalama Yöneticiler 
Süre (saat) (S) % 

" 

8 8 27 

9 7 23 
10 12 40 . 
ll 3 10 

Toplam 30 100 

"İşletmedeki çalışma saatleri dışında evde de ça-

lışır mısınız?" sorusuna yöneticilerin verdikleri yanıt-

lar ÇİZELGE-40'da gösterilmiştir. 

ÇİZELGE-40 

Yöneticilerin Eve İş Götürme Durumları 

Yöneticiler 
Seçenekler (S) % 

HZ 2 7 
ç 2 7 
AS 26 86 
HBZ - -
Toplam 30 100 

ÇİZELGE'de görüldüğü gibi yöneticilerin çoğunluğu 

(% 86'sı) "ara sıra" eve iş götürmektedir. Yöneticilerin 



% 14'dü de çoğunluklayada'her zaman eve iş götürerek 
' 

çalışmaktadır. 

Yöneticilere yukarıdaki iki sorunun yanı sıra, 

"haftada kaç gün çalışırsınız?~' ve "evde de çalışıyorsa

nız, bunun ortalama haftalık sü;resi ne kadardır?" sorula-
:e> 

rı da sorularak, yöneticilerin haftalık çalışma süreleri 

belirlenmiştir. Yöneticilerin haftalık çalışma sürelerini 

gösteren sonuçlar ÇİZELGE-4l'de verilmiştir. 

ÇİZELGE-41 

Yöneticilerin Haftalık Çalışma Süreleri 

Ortalama Süre Yöneticiler 
(Saat) (EP) (S) % (EP)x(S) 

40-45 4 3 lO 12 

46-50 3 9 30 27 

51-55 
1 

2 9 30 18 

56-60 ı 3 lO 3 

61-65 i o 4 13 o 
1 

66-70 ı o 2 7 o 

Toplam 30 100 60 

(ZYOE) 60 - )Ox4 X 100 = % 50 -
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ÇİZELGE-4l'de görüldüğü gibi, "normal çalışma süresi" 

olarak kabul edilebilecek, haftada 40-45 saat çalışan yöne-

ticilerin oranı sadece% lO'dur. Haftalık çalışma süresi 



60 saatin üzerinde olan yöneticilerin oranı ise, % 20'yi 
\ 

bulmaktadır. ÇİZELGE'deki sonuçlar etkinlik puanlarıyla 
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değerlendirildiğinde yöneticilerin haftalık çalışma sürele

ri bakımından ZYOE'si% 50 olmaktadır. Bu orana göre yöneti

cilerin, uzun süreli çalıştıkları ve zaman yetmezliği sorun

larının~olduğu söylenebilir. 

Yöneticilerin dinlenme zamanı ile ilgili etkinliği

ni gösteren sonuçlar aşağıdaki biçimde özetlenebilir: 

ı. Yöneticilerin dinlenıneye ayırdıkıarı zamana bağ

lı ZYOE'si% 42'dir. 

2. Yöneticilerin haftalık çalışma süreleri bakımın

dan Zam~~ Yönetimindeki Ortalama Etkinliği % 50 

dir. 

İki maddedeki zaman yönetimindeki etkinlik oranları

nın ağırlıklı ortalaması alındığında, yöneticilerin Dinlenme 

Ortamındaki Zamanla ilgili ZYOE'si% 46 olmaktadır. Bu oran, 

yöneticilerin yeterince dinlenmeden çalıştıklarını ve bunun 

yönetsel zaman üzerinde olumsuz etkide bulunacağını göster-

mektedir. 

gg) Yöneticilere Zaman Kazandırabilecek Önlemler (I-24) 

Bu bölümde, yöneticilere zaman kazandırabilecek ön

lemleri belirlemek ve aynı zamanda bazı anket sorularının 

yanıtlarını denetlernek amacıyla bir soru bulunmaktadır. Söz 

konusu soru, yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliğini 

belirlemede puanlama dışı bırakılmıştır. Yöneticilere önem

li ölçüde zaman kazancı sağlayabilecek önlemler ve bunların 



önem tlereceleri ÇİZELGE-42'de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE-42 

Yöneticilere Zaman Kazandırabilecek Önlemler 

Önem 
Dere- Yöneticiler 

c esi önlemler (S) % 

ı İşleri Devretme 24 80 

2 İşgörenleri Yetiştirmek 19 63 

3 Günlük İşleri Önceliklerine 

göre planlamak 18 60 

4 Günlük zamanın nereye gittiğini 

belirlemek ve gerekli iyileştir-

meleri yapmak 14 46 

5 Bazı yazışmaları azaltmak 12 40 

6 Görüşmeleri (yüz yüze, telefon 

belirli bir düzene sokmak 8 26 

7 Fiziksel ortamda değişiklik 7 23 

8 Sekreterin yardımını arttırmak 3 lO 

9 
' 

Otomasyon ı 3 

ÇİZELGE-42'de görüldüğü gibi yöneticilere zaman 

kazandırabilecek önlemlerin başında "bazı işleri başka

larına devretmek" _gelmektedir. Yöneticilerin% 80'i bu 
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önlemi, önemli ölçüde zaman kazanabilecekleri bir yol ola

rak göstermektedirler. Yöneticilerin % 63'ü tarafından be-

nimsenen ve ikinci sıradaki önlem ise "işgörenlerif\ yöne
' 
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ticiye zaman kazancı sağlayacak biçimde yetiştirilmesi"dir. 

Yöneticilere zaman kazancı sağlayabilecek önlemlerden üçün-

cü sırayı "günlük işlerin önceliklerine göre planlanması" 

almaktadır ve söz konusu önlemi yöneticilerin% 60'ı benim-

semektedir. Bu ilk üçü dışındaki önlemler de, değişik oran

lardaki yöneticiler tarafından önemli ölçüde zaman kazancı 

sağlayabilecek nitelikte görülmüştür. 

b. Sonuçların Değerlendirilmesi 

Bu bölümde yöneticilerin zaman yönetimindeki et

kinliğini belirlemede yararlanılan değişkenlerle ilgili a

raştırma sonuçlarının genel bir değerlernesi yapılacaktır. 

Değerleme sonuçlarına göre, araştırma öncesinde belirlenen 

varsayımların geçerliliği ortaya konacaktır. 

Sonuçların değerlendirilmesinde yararlanmak üzere 

etkinlik sonuçlarının topluca gösterildiği dört tane çizel

ge oluşturulmuştur. İlk üç çizelge (ÇİZELGE-43, 44 ve 45), 

işletmeler bazında oluşturulmuş ve işletmelerdeki her yö

neticinin zaman yönetimindeki etkinliğini göstermektedir. 



Ç!ZELGE-43 

X İşletmesindeki Yöneticilerin Zaman Yönetimindeki 
Etkinlig i 

ÖRGÜTLEF: 

De(:;işl:enler x.A x.B xc Zn X-.8 
1 ~ 1 XG i x ! 

7.; 

ı l.PZ D.A. 74 71 82 85 t,7 68 57 69 

A 4 3 4 2 3 0~5 \ 
1 1 

ll 4 1 2 o 4 4 2 2 

c 9 7,5 8 8 7,5 7,5 8,5 8 

ı D 3 - - - - - - o 
E 3 1 - - - - - - i 2 

1 

ia ! 
ı ' i 

2, ÖZ D.A. 91 73 68 82 77 82 77 791 

A 10 8 7 6 6 8 6 ı 9 
1 

B 3 3 o o 3 o 3 
1 

-
c 9 

1 

9 9 9 9 9 9 9 

D 6 - - - - - -
ı 

4 

E 6 
. ı 

2 ! - - - - - -1 

70 ı 
-.. 

3. YZ D,A, i 78 72 73 78 77 69 74 74 

A 3 ı 3 3 3 3 . 3 ı i 2 
ı 
ı 

3 3 3 3 3 3 B 3 1 3 

' c 3 3 3 2 3 3 ı 3 

D 3 3 ı,5 3 3 .3 3 2 

E 6 5 5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 
p 6 2,5 2,5 2,5 . 5,5 2,5 3,5 ·3 

G 4 2 4 2 2 ~ 4 2 

H 4 3,5 ı 3,5 ı 3,5 ı 3,5 

İ 6 - - - - - - 4 
1o 

4. DZ D.A. 73 ' 27 .27 67 27 40 80 49 

A 3 3 3 3 3 o . 3 3 

B 4 3 o 1 3 4 3 4 
-· i 

4 1 ı o o o o ı 
1 c 

i ı D 4 4 o o 4 o o 4 

5. YeZ 4" 100 50 50 ııoo 50 o 100 50 ı 
·7'1 

6.noz D.A. . 67 44 61 Gl .50 44 61 55 

A 5 3 2 2,5 2,.5 2,5 2 2, 5 ' 

B 4 3 2 3 3 2 2 3 

Toplam 99 79 6ı ı 64 77 60 62 37 
120 

ZYE % 80 62 "65 78 61 63 73 69 

ZYOE (%) 75 66 1 67 74 65 66 71 



ÇİZELGE-44 

Y İşletmesindeki Yöneticilerin Zaman Yönetimindeki Etkinliği 
' 

ö R G u T L E R 
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-
De~işkenler YA2 YAJ ı YA~ YA5 YA6 YA1 X YC 2 YC ')_ X 

'1•' 
1. FZ D,A 65 82 65 79" 38 62 65 59 41, 52 

A 4 2 .3 ı 4 0,5 ı ı ı 
._ 

B 4 2 4 2 2 o 2 o o "6 
c 9 7 7 8 7,5 6 7,5 9 6 
D 3 - -- - - - - -
E - - - - - - - - -

% 
2. ÖZ D,A 4ı 59 50 50 45 55 50 68 55 62 

--
A lO 6 7 8 8 7 9 9 9 
B 3 o 3 o o o o .3 o 
c 9 3 .3 J J J J J J 
D 6 - - - - - - - -
E 6 - - - - - - - -

~'O 

J. yz D,A 77 78 72 64 58 83 72 69 67 68 

A J .3 3 2 J .3 

1 
3 .3 J 

B 3 .3 3 J 2 2 2,5 2 2 
c 2 2 J 2 .3 2 ı J 2 4 
D J 2 3 4 2 J 

ı 
2 .3 2 

E 6 3,5 4,5 .3,5 4 .3 5 4,5 4 
F 6 5,5 2,5 2,5 2,5 2,5 ı 5,5 2,5 ı 

G 2 2 2 2 2 2 2 4 2 
H 4 .3,5 4 4 2 ı .3,5 ı 3,5 
i 6 - - - - - - - -

·····-
4. DZ % .3.3 5.3 .33 40 40 5.3 42 47 27 .37 

A .3 ı .3 2 2 ı o J ı 

B 4 .3 4 .3 .3 4 J J J 
c 4 ı ı o ı ı ı ı o 
D 4 o o o o o 4 o o 

'" 5,YeZ D.A 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
% 

6.DOZ D.A 28 .33 72 50 50 39 45 67 72 70 

A 5 2,5 2 2,5 4,5 2,5 1,5 2 2,5 
--

B 4 o ı 4 o 2 2 4 4 
-

T0 plam 99 54 65 59 58 48 6.3 62 53 

ZYE % 55 66 60 5~ 49 64 59 63 54 59 ·-

-
ZYOE % 57 6.3 Go 59 54 62 61 57 

i 
' ı 

' 

i 
' 
ı 

ı 

ı 
1 
ı 
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ÇİZELGE-44'den Devam 

ö R G u T L E R . 
< 

Değişkenler YB 2 YB3 YB4 YB5 YB6 YB7 YB8 YBq YB1 x G X 
ro 

1. PZ D.A 74 62 50 53 62 97 74 76 53 67 67 65 
' 

A 4 3 ı 1 1 0,5 4 3 ı 1 3 
B 4 2 2 o 2 4 4 2 4 2 4 
c 9 7,5 7,5 7,5 6 6 8,5 7,5 8 6 ,8,5 
D 3 - - - - - - - - - o 
E 3 - - - - - - - - - D 

% ·o-,____ 

2. ÖZ D.A 50 55 50 41 50 50 50 613 55 52 68 53 

A lO 8 9 8 6 8 8 8 9 9 9 
B 3 o o o o o o o 3 o -
c 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
D 6 - - - - - - - - - 5 
E 6 - - - - - - - - - 4 

(O 

3. yz D.A 64 67 66 58 58 72 66 77 77 67 76 69 

A 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
B 3 2,5 2 3 3 o 2 2 3 3 3 
c 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 
D 3 3 2 3 2 3 3 3 2,5 2 ı 

E 6 3,5 4,5 3,5 4,5 4 4 4,5 4 4,5 5 
F G 2,5 2,5 2,5 ı 2,5 2,5 2,5 2,5 5,5 2,5 
G 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 
H 4 1 3,5 ı 1 ı 3,5 1 3,5 3,5 3,5 
İ 6 - - - - - - - - - 6 

4. DZ % 40 40 47 20 53 53 40 33 33 40 83 43 

A 3 ı 3 .3 ı .3 3 2 o ı 2 
B 4 4 3 .3 ı 4 4 3 4 .3 .3 
c 4 ı o ı ı ı ı ı ı ı 3,5 
D 4 o o o o o o o o o 4 

~o 

5. YeZ D.A 50 50 ıoo 50 50 50 50 50 o 50 50 50 
7o 

6.DOZ D.A 33 61 50 50 50 17 33 50 22 4ı 61 47 

A 5 2 2,5 ı,5 2,5 2,5 ı,5 ı 1,5 ı 3,5 

B 4 ı 3 3 2 2 o 2 3 ı 2 

Toplam 99 55 58 56 46 55 62 56 64 53 86 
ızo 

ZYE % 55 59 57 47 55 63 57 65 54 57 72 58 

ZYOE % 56 58 57 52 56 60 57 6ı 56 65 



ÇİZELGE-45 366 

Z İşletmesindeki Yöneticilerin Zaman Yönetimindeki Etkinliği 

ÖRGÜ1'1ER 

De~iRkenler ZA ZB zc ZD ZG x 
~ 

1. PZ D.A 62 62 62 76 63 65 

A l> ı ı ı 0,5 ı 

Tl 4 2 2 2 4 2 

c 9 7,5 7,5 7,5 8,5 9 

ll 3 - - - - 3 

E 3 - - - - o 
N 
i" 

2. ÖZ D.A 100 86 82 82 87 87 

A lO lO lO 6 6 lO 

B 3 3 o 3 3 --
c 9 9 

1 
9 9 9 g 

D 6 - - - - 5,5 

E 6 - - - - 2,5 

% 
3. YZ D.A 63 75 72 69 67 69 

iı. 3 3 3 3 3 ı 

B 3 2 3 2 ı 3 

c 3 3 2 2 2 3 

D 3 2 3 3 3 2 

E 6 4,5 \ 5 4,5 4,5 5,5 

F 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

G 4 2 2 2 2 2 

H 4 ı 3,5 1. 4 ı 

! 6 - - - - 3,5 

~i) 
40 53 1>, DZ D.A 47 80 47 53 

A 3 3 3 2 3 2 

B 4 3 4 4 4 4 

c 4 ı ı ı ı o 

D 4 o 4 o o o 

5. YeZ 4 100 50 50 50 . 50 60 

5b 
6.· DOZ D.A 28 83 22 72 22 45 

A 5 2,5 4,5 2 4,5 2 

B 4 o 3 o 2 o 

Toplam 99 f>6 75 63 70 76/120 

ZYE % 67 76 64 71 63 68 

ZYOE ~ 68 72 66 70 66 
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Söz konusu çizelgelerde işletmelere X, Y, Z gibi; yö

neticilere de A, B, C gibi simgeler verilmiştir. Buna göre 

X işletmesindeki yöneticiler, XA' XB gibi; Y işletmesindeki 

yöneticiler, YA' YB gibi; Z işletmesindeki yöneticiler de 

ZA' ZB gibi simgelerle tanıtılmıştır. 

ÇİZELGE'lerde, yöneticilerin zaman yönetirrindeki et

kinliğinin belirlenmesinde değişkenlerin etkinlik puanların

dan yararlanılmıştır. Buna göre her yöneticinin değişkenler

le ilgili etkinlik puanları toplanıp, en yüksek etkinlik pu

anları toplamına bölünmüştür. Böylece yöneticilerin, bulun

dugu işletmedeki diğer yöneticilerden etkileurneden önceki za

man yönetimindeki etkinliği bulunmuştur. 

Bir sistemdeki her öge diğerleriyle etkileşim durumun

dadır. Bu nedenle bir işletmedeki her yönetici, di~er yöneti

cilerin ortalama zaman yönetimi etkinliğinden etkilenmek du

rumundadır. Bu varsayıma göre, önce her işletmedeki yönetici

lerin zaman yönetimindeki ortalama etkinliği bulunmuştur. Daha 

sonra her yöneticinin etkinlik değeri, işletmenin ortalama et

kinlik değeri ile toplanıp ikiye bölünmüştür. Dolayısıyla her 

yöneticinin, çalıştığı işletme ortamına göre, ortalama zaman . 

yönetimi etkinliği belirlenmiştir. 

Bu bölümdeki dördüncü çizelgede (ÇİZELGE- 46) ise, bü

tün yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliği ve bu etkinli

ği belirleyen temel değişkenlerle ilgili etkinlik oranları 

gösterilmiştir. 

Bu çizelgelerden de yararlanarak yöneticilerin zaman 

yönetimindeki etkinlğinin altı temel değişken bakımından de-
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~erlemesi aşağıdaki biçimde yapılmıştır. 

aa) Yöneticilerin Planlama Zamanındaki Etkinli~i 

Ç!ZELGE- 46'da görüldüğü gibi, yöneticilerin planlama 

zamanı ile ilgili ortalama etkinliği % 67'dir. Planlama zama

nındaki ortalama etkinliği en yilksek olan işletmenin de % 69 

ile X işletmesi olduğu göriümektedir. 

Planlama zamanındaki en yüksek etkinlik puanını, % 97 

ile Y işletmesinden B
7 

yöneticisi almıştır. Bu konudaki en 

düşük puanı ise, yine Y işletmesinden A6 yöneticisi almıştır. 

A6 'nın planlama zamanındaki etkinliği 96 38'dir. 

Yöneticilerin planlama zamanındaki etkinliğini düşü

ren en önemli etkenler şunlardır: 

ı. Planlamaya ayrılan günlük zamanın yetersizliğinden 

kaynaklanan zaman kayıpları 

Ç!ZELGE- 8'de görüldüğü gibi yöneticilerin çoğunluğu 

(% 63'ü), planlamaya günde 1 saat ve daha az zaman ayırmak

tadır. Üst ve orta düzeydeki yöneticileri için söz konusu 

planlama zamanı çok yetersiz görünmektedir (5). Planlamaya 

yeterince zaman ayırmayan bir yönetici, zaman kaybına neden 

olan belli başlı sorunlarla karşılaşabilir: 

(5) 

- Örgütte oluşan sorunları geç farketme ve dolayısıyla 

sorunların çözümüne gereğinden fazla zaman ayırmak 

zorunda kalma 

- Örgütsel zamanın verimliliğini arttırabilecek nite

likteki örgüt içi veya örgüt dışı bazı değişiklik-

üst ve orta düzeydeki yöneticilerin planlamaya yaklaşık .. 
2, 5-3 saat giinllik zaman ayırması gerektig';ini belirten go
rüşler ve bu konudaki araştırma sonuçları konusunda çalış
mamızın "planlamada zaman" bölümünde ayrıntılı bilgi ve
rilmiştir. 
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leri ve fırsatları zamanında görememe 

- Örgütün gelecekteki zamanı üzerinde yeterince düşü

nülmemesinden dolayı ortaya çıkan sorunlarla miicade

le etmek zorunda kalma 

2. Günlük plan yapma alışkanlığının olmamasından kaynak

lanan zaman kayıpları 

Ç!ZEL~E- 9'da görüldüğü gibi yöneticilerin sadece% 27' 

si günlük işlerini önceliklerine göre planlamaktadir. Bu ne

denle de yöneticilerin ZYOE'si% 53 çıkmıştır. Günlük işleri

ni önceliklerine göre ve yazılı biçimde planlamayan b~r yöne

tici, zaman kaysına yol açan, şu sorunlarla karşılaşabilir: 

- Önceli~i olan bazı önemli işlerin geciktirilmesinden 

doğan sorunlar 

- Verimliliği düşük işlere daha fazla zaman ayrılmasın

dan doğan sorunlar 

Ç1ZbLGB- 52'nin sonuçlarına göre yöneticilerin% 27'si 

"arasıra"da olsa önemli işlerini sUrekli ertelemektedir. Bu da 

yukarıdaki ilk olasılığı destekleyen bir ipucu olarak değer

lendirilmelidir. 

ÇİZELGE- 48'de de ikinci olasılığı: destekleyici nite

likte ip uçları vardır. Bu çizelgeye göre yöneticilerin% 36' 

sı giinlük zamanın yarısından fazlasını rutin niteliği olan 

işlerde harcamaktadır. 

öte yandan Ç1ZELGE- 42'ye göre yöneticilerin çoğunlu

ğu, (% 60 1 ı) gi.inlük işlerini önceliklerine göre planlamaları 

durumunda önemli ölçfide zaman kazancı sağlayabileceklerini 
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belirtmişlerdir. Dolayısıyla planlama ile ilgili zaman ka

yıpları olduğunu açıkça itiraf etmislerdir. 

Bu sonuçlar, ara~tırmanın başında planlama zamanı ile 

ilgili yapılan VAnbAYilVl- 2/a 'nın doğrulandıg;ını göstermekte

dir. 

bb) Yöneticilerin Örgütleme Zamanındaki EtkinliSi 

Yöneticilerin örgütleme zamanı ile ilgili etkinli~i 

ÇİZELGE- 46'da görüldüğÜ gibi, % 65'dir. Örgütleme zamanı 

konusunda en yüksek ortalama etkinliğe sahip işletmenin de 

% 87 ile Z işletmesi olduğu ortaya çıkmıştır. 

Örgütleme zamanını en etkin kullanan yönetici, Z iş

letmesinden % 100 etkinlik oranına sahip A yöneticisi olmuş

tur. En düşük etkinlik puanına sahip yöneticiler ise, Y iş

letmesindeki A2 ve B
5 

olup bu yöneticilerin etkinliği% 4l'dir. 

Yöneticilerin örgütleme zamanı ile ilgili ortalama et

kinliğini düşüren en önemli etkenler şunlardır: 

ı. Örgüt kılavuzundan yeterince yararlanılmamasından 

kaynaklanan zaman kayıpları (Ç!ZELGE- 15) 

işletmeye yeni giren işgörenlere örgijt kılavuzu verme

yen yöneticilerin a şaı\ıda sıralanan n zaman tuzaklarına" d fiş-

me olasılı~ı ertacRktır. 

- İşgörenlerin görev, yetki ve sorumlulukları dışın

daki davranıslarından kaynaklanan sorunlarla uğraş

mak zorunda kalma 

- !şgörenlerin sorularını yanıtlamak için sık sık ça

lışmaya ara verrnek zorunda kalma 



371 

ÇlL:;i:ılıGJ.;;- 54 'ün sonuçları yukarıdaki ilk ·,olasılığı des

teklemektedir. Bu çizelgede g6rüldligli gibi y6neticilerin % 66 ' 

sı "arasıra ''da olsa işg6renlerin g6rev yetki ve sorumlulukla

rı dı0ında hareket ettigini belirtmektedir. 

Ç!~LLGL- 29 ve 30'un sonuçlarından da ikinc\ olasılı

ğa destek bulunabilir. ÇİZ.SL\..1-E- 29'da yöneticilerin çalışma 

kesilmelerindeki etkinliği % 62 çıkmıştır. ÇİZBLGE- 30'da da 

çalışma kesilmelerinin nedenleri arasında "telefon" ilk sıra

yı, "astların görlişme istekleri" de dördüncli sırayı almaktadır. 

2. Örgütlernede bilimsel yöntemlerden yeterince yararla

nılmamasından kaynaklanan zaman kayıpları 

ÇİZELGE- 46'da görlildüğü Y işletmeninin örglitleme za

manındaki ortalama etkinliği, diğer işletmelerinkine göre ol

dukça düşlik çıkmıştır. Bunun en önemli nedeni, işletmede yapı

lan hareket ve zaman etildü ile iş analizinin işlevini kısmen 

kaybetmiş olması, iş değerlemesinin de henliz uygulamaya ko

nulmamasıdır. Araştırma kapsamındaki y6neti~ilerin yarıdan 

fazlasının Y işletmesinden olması nedeniyle de blitün yöneti

cilerin örglitlemede bilimsel yöntemlerden yararlama ile ilgi

li ortalama etkinliği dli~lik çıkmıştır. 

Hareket ve zaman etildü ile iş analizinden yeterince 

yararlanılmayan bir örglitte, işlerin verimsiz yöntemlerle ya

pılma olasılığı yüksek olacak ve örgütsel zaman kayıpları or

taya çıkacaktır (6), Nitekim ÇİZELGE- 47'nin sonuçlarına gö

re, yöneticilerin% 33'li çalışmalarında yararlanılan yöntem-

(6) Bu konuda çalı~ımamızın "örgütlemede zaman" bölüm-tlnde ay
rıca bilgi verilmiştir. 
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leri verimsiz olarak n{telendirmektedir. 
~ 

!ş değerlemesinden yararıan:mayan bir örgUtte, farklı 

önem ve ağırlıkteki işleri yapan işgörenler aynı ücreti alacak

larından, ticret adaletsizliği ortaya çıkacaktır. Dolayıs,ıyla 

işgörenlerin örgütsel zamana olan katkıları oldukça düşük;_ola-
~ 

caktır. Bu görüşleri, Ek- II'nin 24. ve Ek- III'Un ll. sorula-

rına verilen yanıtlar önemli ölçüde desteklemektedir. Söz ko-

nusu yanıtıara göre, "işgörenlerin işe ilgisiz olması 11 örgiit

lerin en önemli sorunları arasında altıncı sırayı almıştır. 

Yine örgUtlerin en önemli sorunu olan "nitelikli işgören bulu

namamasının" nedenleri arasında, örgütlerdeki i~ değerlemesinin 

olmamasını göstermek olanaklıdır. ÇUnkü nitelikli işgörenler, 

yaptıkları işlerin karşılığı olan ücreti vermeyen bir örgi.1tiJ 

seçmeyeceklerdir. 

3. Yöneticilerin başkaları tarafından yapılabilecek 

işleri yapmalarından kaynaklanan zaman kayıpları 

ÇİZELGE- 42'nin sonuçlarına göre, yöneticilere önemli 

ölçi.ide zaman kazandırabilecek önlemlerin başında "işlerin baş

kalarına devredilmesi" bulunmaktadJ.r. Başka deyişle yönetici

ler başkalarının yapabileceği tUrden işleri yaparak önemli öl

çüde zaman kaybetmektedirler. 

Yukarıda Uç başlık altında yapılan değerlendirmelerden, 

yöneticilerin örgütleme ile ilgili çeşitli nedenlerden kaynak

lanan zaman kayıplarının olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 

örgUtleme ile ilgili öne sürülen V AHSAYD'J- 2/b doğrulanmakta-

dır. 
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cc) Yöneticilerin Yüriitme Zamanındaki Etkinliği 

' 
Yöneticilerin yürütme zamanındaki ortalama etkinliği 

Çİı.t.LGJ:L 1+6 'dan da görüldüğü gibi % 71 'dir. YürUtme zamanın

da ortalama etkinliği en yüksek işlet~e de % 74 ile X işlet

mesidir. 

Yürütme zamanını en etkin kullanan yönetici, % 89 et

kinlik oranına sahip olan, Y işletmesindeki A1 'dir. Bu konu

da en düşük etkinlik oranı, yine Y işletmesindeki A
6

, B
5 

ve 

B6 yöneticilerine aittir. Bu yöneticilerin etkinliği % 58'dir. 

Yöneticilerin yürütme zamanındaki etkinliğini dUşüren 

en önemli etkenler arasında şunlar bulunmaktadır: 

ı. Görüşmelerdeki Zaman Kayıpları 

ÇİZLLGE- 26'da görUldüğü gibi yöneticilerin% 87'si, 

görüşmeciler için için tayin edilen belirli saatler olmadı-

ğını belirtmiştir. Dolayısıyla da bu konudaki ZYOE % 13 

çıkmıştır. Yöneticilerin görüşmeciler için belirli saatler be

lirlememesi zaman kaybına yol açan şu sorunlara neden olacaktır. 

- Uzun süreli ve kesintisiz dikkat isteyen konular üze-

rinde verimli olarak çalışamama 

- İlgisiz konularda görüşmek zorunda kalma 

~!ZELGB- 29 ve 30'un sonuçları, ilk olasılığı destekle

yıcı niteliktedir. ÇlZ~LGE- 29'a göre yöneticilerin% 86'sında 

sık sık çalışma kesilmesi meydana gelmektedir. Ç!ZELGE- 30' 

da çalışmayı kesen nedenler içersinde, "astlar" ve "beklenmeyen 

ziyaretçilerin" 96 33 (;0 19- % 14) gibi bir önem ylizdesine sahip 
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olduğunu göstermektedir·. 

Çİ~~L~E- 27'nin sonuçları da ikinci olasılıgı destek

leyici niteliktedir. Yöneticilerin % 97'si ilgisiz konularda 

görüşmek sorunda kaldı~ını belirtmişlerdir. 

2. Buyruk ve yönergeleri verme biçimleri ile ilgili 

zaman kayıpları 

ı~İZELGE- 28 'de go··ru··ldu··ğıu·· "b· ·· · · 1'/ v gı ı yonetıcılerin ~ 87'si, 

uzun ve anlaşılması güç konulardaki buyruk ve yönergelerle 

ilgili sık sık soru geldiğini belirtmiştir. Çİ~~LGE- 24'ün 

sonuçları, söz konusu sorunun nedenine ışık tutucu nitelik

tedir. Bu çizelgeden yöneticilerin işgörenlerle haberleşme

de yazılı araçları pek tercih etmediği anlaşılmaktadır. Yö

neticinin uzun ve karmaşık buyrukları yazılı olarak vermeme

sinin yarattığı zaman kayıpları, sadece işgörenlerin sık sık 

sorularını yanıtlamaktan ibaret görülmemelidir. Bazı işgö

renler buyruktaki anlayamadıkları noktaları yöneticiye sor

mak yerine kendilerine göre yorumlayabilir ve onarılınası güç 

kayıplara yol açabilir. 

3. Çalışma kesilmelerinden kaynaklanan zaman kayıpları 

Ç1ZBLGE- 29'da görüldügü gibi yöheticilerin% 86'sında 

çalışma kesilmesi sorunu vardır. Dolayısıyla yöneticilerin yo

ğun ve kesintisiz dikkat isteyen çalışmalarındaki verimi dü

şük olacaktır. Yöneticilerdeki çalışma kesilmesinin en önem

li üç nedeni, telefon, evrak onayları ve beklenmeyen ziyaret-

çilerdir (ÇİZELGE- 30). 
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4. Gereksiz bazı·yazışmalar ve sekreterlik işlerinin 

yapılmasından kaynaklanan zaman kayıpları (ÇİZ~LGE-

42) 

Yukarıdaki değerlendirmeler, "yöneticilerin y15riitme 

zamanına bağlı zaman kayıpları vardır 11 biçimindeki VAHBAYIN 

2/c'yi dogrulayıcı niteliktedir. 

dd) Yöneticilerin Denetleme Zamanındaki Etkinliği 

ÇİZEL~~- 46'da görüldüğü gibi yöneticilerin denetleme 

zamanı ile ilgili ortalama etkinliği % 44'dür. Denetleme zama

nındaki ortalama etkinliği en yüksek işletme % 49 ile X işlet-

mesi olmuştur. 

Denetleme zamanındaki etkinliği en yüksek olan yöneti

ci % 83 ile Y işletmesindeki G'dir. En d11şük etkinlik oranı 

ise yine Y işletmesindeki B5 'e aittir. Bu yöneticinin denet

leme zamanındaki etkinliği % 20'dir. 

Yöneticilerin denetleme zamanındaki etkinliğini düşü-

ren en önemli etkenler şunlardır: 

ı. Ayrıntılı denetlemeden kaynaklanan zaman kayıpla

rı (ÇİZELGE- 33) 

Yöneticilerin astıarına sonuçlandırması için verdikle

ri iQleri ayrıntılı biçimde denetlemesi, yetki devrinin işle

vini düşürmektedir. Dolayısıyla yöneticiler devrettikleri iş

lerin bir bölümünü yine kendileri yaparak zaman kaybetmekte-

dir ler. 

2. Günce tutma alışkanlığının bulunmamasından kaynak

lanan zaman kayıpları (ÇİZ~LGE- 34 ve 42) 
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Ç!ZELGE- 34'de görüldügü gibi yöneticilerin % 83'15, 

günlük zamanın nerelerde harcandığını belirlememektedir. Bu-

na göre yöneticiler 

şıya kalacaklardır. 

aşa~ıdaki zaman tuzaklarıyle karşı kar-

- Başkalarının yapabileceği türden işleri yapmak 

- Bazı konularda gerebinden fazla zaman hereayarak 

önemli işlerde ertelemeler yapmak 

ÇlZELGE- 42'nin sonuçları yukarıda belirtilen ilk o

lasılığı destekleyici niteliktedir. Yöneticiler kendilerine 

zaman kazandırabilecek en önemli önlemin, bazı işleri başka-

larına devretmek olduğunu belirtmişlerdir. 

ÇİZEi.ıG.B- 52'nin sonuçları da ikinci olasılığı kuvvet

lendirmektedir. Bu çizelgede yöneticilerin% 27'sinin ara sıra 

da olsa önemli işlerini erteledikleri görülmektedir. 

Yukarıdaki değerlendirmelerin ışığında 11yöneticilerin 

denetlerneye bağlı zaman kayıpları vardır 11 VAH.SAYIH'ının (VAR-

bAYIN- 2/d) doğrulandığı söylenebilir. 

~e) Yöneticilerin Yetiştirme Zamanındaki Etkin-

Yöneticilerin yetiştirme zamanı ile ilgi~~ ortalama 

etkinliği % 55'dir (ÇİZELGE- 35). Söz konusu etki~liğe işlet

meler açısından bakıldığında, etkinliğin X ve Y işletmele

rindeki % 50; Z işletmesinde ise % 60 olduğu görülmektedir. 

Yöneticilerin yetiştirme zamanındaki etkinligini dUşüren 

' en önemli etken mesleki egitim çalışmalarına yeterince za-

man ayırılmamasından kaynaklar zaman kayıplarıdır. 
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Bu değerlendirmelere göre, "yöneticilerin yetiştirme 

işlevine bağlı zaman kayıpları vardır şeklinde VARSAYII:I 2/e' 

nin doğrulandığı söylenebilir. 

ff) Yöneticilerin Dinlenme Zamanı ile İlgili 

Etkinliği 

Tdneticilerin dinlenme zamanı i.le ilgili ortalama etkin

liği% 46'dır. Bu etkinlik oranı X işletmesinde, % 55; Y işlet

mesinde, % 47; Z işletmesinde ise, % 45 dir. 

Yöneticilerin dinlenme zamanı ile ilgili etkinliğini dü

_şüren en önemli etkenler şunlardır: 

-Çeşitli dinlendirici ortamıara yeterince zaman ayrıl

mamasından kayn~klanan zaman kayıpları (ÇİZELGE- 38) 

- Normalin üzerinde çalışmaktan kaynaklanan zaman kayıp

ları (ÇİZELGE- 41) 

Bu değerlendirmelerin ışığında yöneticilerin "dinlenme

ye bağlı zaman kayıpları vardır" varsayımının (VARSAYIM- 2/f) 

doğrulandığı söylenebilir. 

gg) Yöneticilerin Zaman Yöne tirnindeki Etkinliği 

ile Etkinliği Belirleyen Temel Değis,kenler 

Arasındaki İliskiler 

Yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliği ile etkin

liği belirleyen temel değişkenler arasındaki ilişkileri gös

termek amacıyla ÇİZELGE- 46 oluşturulmuştur. 

ÇİZELGE- 46'da önce tüm yöneticiler, zaman yönetiminde

ki etkinlik oranlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralanmış 
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Ç!ZELGE-46 . 
Yöneticilerin Zaman Yönetimindeki Etkinli~i ve 

Temel Degişkenlerd~ki Etkinli~i Arasındaki !lişkiler 

Örgütler/ ZYE PZE ÖZE YZE DZE YeZE DOZE 
Yöneticiler % % 96 % % % O/ 

{'J 

Grup ~~~ra KODU X x x x ı .x x x ... 
ı YB 5 52 53 41 58 20 50 50 
2 YA6 54 38 45 58 40 50 50 
3 YB1 56 53 55 77 33 o 22 
4 YB2 56 74 50 64 40 50 33 
5 YB6 56 62 50 58 53 50 50 

~ 6 YA2 57 56 65 57 . 41 49 .n 66 22 36 50 50 28 45 
ı:r-· d 7 YB4 57 50 50 66 47 100 50 . 8 YB8 57 74 50 66 40 50 33 H 

9 YC 3 57 41 55 67 27 50 72 
lO· y~l 58 62 55 j67 40 50 61 

ll YA5 59 79 50 64 40 50 50 
12 YB 7 60 97 50 72 53 50 17 
13 YA4 60 65 50 !72 33 50 72 

1 

14 YB 61 76 68 '77 33 50 50 9 
15 YC 2 61 59 68 169 47 50 67 

6 16 YA1 62 62 62 71 55 62 '83 74 53 45 50 50 39 48 
r § 17 YA 3 63 82 591 ,78 53 50 33 . 18 YG 65 67 681 ı76 83 50 61 H 

H 

?5 47 ı In 27 50 50 19 XE 77i 

ı 
1 In 1 20 XB 65 71 73 27 50 44 

21 XF 66 68 82 69 40 o 44 
22 zc 66 62 82' 72 47 50 22 
23 ZG 66 63 ı 87 67 40 50 22 

XC 67 82 ı· .. 68 73 27 " 50 61 24 
6 68 62 1 

63 47 'lO O 28 25 ZA 100 
ı:::; 
e; 26 ZD 70 70 76 69 .82 84 69 72 53 55 50 65 72 52 . 27 XG 71 57 77 74 80 100 61 H 
H 

ZB 72 62 86 75 80 50 83 H 28 
29 X..D 74 85 82 78 67 100 61 
30 XA 75 74 91 78 73 100 67 

Genel Ortalama 63· 67 65 71 44 55 46 
Etkinlik 

X işletmesi 69 69 79 74 49 50 55 
Y işletmesi 58 65 53 69 43 50 47 
Z işletmesi 68 65 37 69 53 60 45 

ı 
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ve bu oranlarla ilgili'her değişleenin etkinli~ değerleri ya-

' zılmıştır. Daha sonra etkinlikler arasındaki ilişkileri da-

ha açık biçimde gösterebilmek düşüncesiyle, ZYE sütunundaki 

değerler gruplandırılmıştır. Böylece ZYE oranı % 52-58 ara

sındaki lO yönetici I. grupta, etkinliği 7~ 59-65., arasındaki 

lO yönetici II. grupta ve etkinliği ~; 66-75 arasıt~aki 10 

yönetici de III. grupta gösterilmiştir. Her grubun zaman yö

netimi ve temel değişkenlerle ilgili ortalama etkinlik değer

leri bulunmuştur. 

ÇİZELGE- 46'da görüldüğü gibi, yöneticilerin ZYE ve 

temel değişkenlerle ilgili grup ortalamaları, I. gruptan III. 

gruba doğru belirgin biçimde artış, eğilimi göstermektedir. 

Başka deyişle grupların ZYE'deki etkinliği arttıkça temel 

değişkenlerle ilgili ortalama etkinliklerinde de artış ol

muştur. I. gruptan II gruba geçerken YeZ ile ilgili ortala

ma etkinlik değişmemiş; II. gruptan III. grubageçerken de 

P.Z. ve Y.Z'de% 2'lik bir düşüş olmuştur. Ancak bu istisna-

lar genel eğilimi bozacak nitelikte görünmemektedir. 

Söz konusu eğilimi daha iyi gösterebilmek amacıyla 

ÇİZELGE- 46'nın ortalama etkinlik değerlerinden yararlanı

larak, ŞEKİL- 15'de görülen grafik oluşturulmuştur. 

Grafikte görüldüğü gibi yöneticilerin zaman yöneti

mindeki etkinliğini gösteren eğri, temel değişkenlerle il

gili etkinlik eğrilerinin ortasında oluşmuştur. YeZ., DZE. 

ve DOZE eğrileri, ZYE eğrisinin aşağısında; PZE. ve YZE. 

eğrileri ise, ZYE'nin üzerinde yer almıştır. Bunun nedeni, 

yöneticilerin denetleme, dinlenme ve yetiştirme ile ilgili 



85 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

ETKiNLiK 

röZE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

•:f..:~-- ....... 1 
iO -1-........._ 
· / ··-....vzE 

/ 1 
/ 1 ZYE 

PZE / 
/ 

/ 
/YeZE 

1 
1 

/ 1 
1 1 
/ 1 
/ 1 

/ 1 
' 1 ,ozE 

1 1 / 

/ / /~:;" DOZE 
! _) i-'? 

...!--- .-."'i" 1 .1.: ~-

J ,:/1 
1- . ,., 1 

.,~,-,. . 

~" 1 .,_~ 
-:,~" J ~~ 

/ 
/ 

/ 

1 
/ 

/ 
/ 

/ 

380 

L-----r-----r-----,--------~ YÖNETiCiLER 

I II lll 

ŞEKİL - 15: Yöneticilerin Zaman Yönetimindeki Etkinliği 

ve Temel Değişkenlerdeki Etkinliği Arasın
daki !lişkiler 
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zaman kayıplarının planlama ve yürütme ile ilgili kayıplar

dan çok fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 

Yukarıdaki değerlendirmelerden şu sonuçlar çıkmaktadır: 

ı. Yôneticilerin zaman yönetimindeki etkinliğini belir-

l~en değişkenlerin e tkinlikleri bakımından sıralaması V 

aşagı-

daki gibidir. 

- YUrütme zamanı ile ilgili ortalama etkinliği: 5'b 71 

- Planlama n fl " ll % 66 

- Örgütleme " n ft n % 65 

Yetiştirme" n " ll % 55 

- Dinlenme ll " n " ct ,o 46 

- Denetleme ll " n n % 44 

GörUldUğU gibi yöneticilerin zamanı en etkin kullandık

ları yönetim işlevi, yUrütme; zamanı en kötü kullandıkları yö

netim işlevi de, denetlemedir. 

2. Yöneticilerin zaman yönetimindeki ortalama etkinliği 

% 63'dür. Etkinlik oranları, 50'nin altındakiler, zayıf; 50 ile 

69 arasındakiler, orta; 70 ile 89 arasındakiler, iyi ve 90 ile 

100 arasındalüler, çokiyi biçimde gruplandırılırsa; % 63, "or

ta11 düzeyde bir etkinliği göstermektedir. Buna göre yöneticile..:.. 

rin zaman yönetimindeki etkinliğinin "düşük" olduğu söylenebi

lir. Böylece VARSAYIU- 1 doğrulnnmaktadır. 

3. Yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliği arttıkça; 

bu etkinliği belirleyen tüm değişkenlerin etkinliğinde genel 

olarak artış eğilimi vardır. Başka deyişle, yöneticilerin za

man yönetimindeki etkinliği ile her bir değişkendeki (P z, ö z, 
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. YZ , YeZ •• ve DoZ.) etkinliği arasında pozitif bir ilişki 

' · bulunmaktadır. 
Bu değerlendirmeye göre, yöneticilerin zaman yönetimin

deki etkinliğinin düşük olmasında her bir değişkenin rolü bu-
•; 

lunmaktadır. Dolayısıyla daha önce a, b, c, d, e ve f madde-
--

leı>:i. a.zrı ayrı doğrulanan VARSAYIM- 2 bütünü,yle doğrulanmı~ 

olmaktadır. 

E. ÖRGÜTLERİN ETKİHLİGİ İLE İLGİLİ SONUÇLAR 

Örgütlerin etkinliğini belirlemede altı değişik değiş

kenle ilgili toplam 23 soru kullanılmıştır. Bunlardan S'i, sa

dece bölüm düzeyindeki örgütlerin değerlemesinde; 5'i, sadece 

işletme düzeyindeki örgütlerin değerlemesinde; lO tanesi de 

her iki tür örgütün değerlemesinde kullanılmıştır. 

a) Bulgular 

aa) Verimlilik (V) 

ÖrgUtlerin verimliliğini belirlemede üç alt değişken 

kullanılmıştır. Bunlardan ilki, sadece bölüm düzeyindeki ör

gütleri değerlernede diğerleri ise, her iki tür örgütün değer

lemesinde kullanılmıştır. 

ı. İzlenen Yöntemlerin Verimlili[~i (III- 8) 

Bir örgütün verimliliği, büyük ölçüde örgütte izlenen 

yöntemlerin verimli olup olmamasına bağlıdır~ Bu nedenle bö

lüm yöneticilerine bölüm çalışmalarında izlenen yöntemlerin 

verimli olup olmadığını belirlemeye yönelik bir soru sorul

muştur. Yöneticilerin bu soruya verdikleri yanıtlar ÇİZELGE-

47'de gösterilmiştir. 
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' 
ÇİZELGE' de görüldüğü gibi, yöneticilerin çoğunluğu 

(% 67'si), bölüm çalışmalarında izlenen yöntemlerin verimli 

olduğunu belirtmektedir. B?lüm çalışmalarında izlenen yön

temlerin verimsiz olduğunu pelirten yöne_ticilerin oranı % 33' 
~ 

dür. Bu sonuçlara göre, örgütlerin bu soruyla ilgili ortalama 

etkinliği % 75 olmaktadır. 

Çİ ZELGE - 4 7 

Örgüt Çalışmalarında Yararlanılan Yöntemlerin Verimliliği 

Yöntemler (EP) Yöneticiler (EP) X (S) 
(S) % 

Çok Verimsiz o - - -
Verimsiz 1 9 33 9 

Verimli 4 18 67 72 

Toplam 27 lO O 
i 

81 

(ÖOE)* = 81 
X 100= % 75 27x4 

2. Yöneticilerin Genel Olarak Zaman Kullanmadaki Ve-

rimliliği (I- 27,28) 

Örgütlerin verimliliği, kıt kaynakların en verimli 

alanlarda kullanılmasına bağlıdır. Bir örgütteki en kıt kay-

nak, yönetsel zamandır. Bu nedenle yöneticilerin zaman kul

lanmadaki verimliliğini belirlemek amacıyla iki soru sorul-

muştur. 

"Hemen hemen her gün aynı biçimde yaptığınız basmaka

* Örgütün Ortalama Etkinliği 
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lıp (rutin) nitelikte.ki işler gUnlUk zamanınızın ne kadarını 
~ 

oluŞturmaktadır?" sorusuna yöneticilerin verdikleri yanıtler 

çtz~~G~- 48'de gösterilmiştir. 

Yöneticilerin Basmakalıp .. (Rutin) !slere Ayırdıkıarı GUnlük 
'O 

Zaman 

-
Basmakalıp lşlerin (EP) Yöneticiler (EP) .x (S) 
Günllik Zamana Oranı (s) % 

ı (yaklaşık) o 4 13 o ı-

ı 'den fazla ı 7 23 7 ~ 

ı 
3 ll 37 33 "-'2 

ı 'den az 4 8 27 32 2"'" 

Toplam 30 100 72 

(ÖOE) 72 X 100 f6 60 4x30 

ÇİZBLGE- 48'de görüldüğü gibi yöneticilerin% 36'sı 

günlük zamanının tümiinU ya da yarıdan fazlasını basmakalıp 

(rutin) niteliği olan işlerde harcamaktadırlar. Basmakalıp 

işlere, glinlDk zamanının yarısını veren yöneticilerin oranı 

% 37; glinlük zamanın yarısından daha azını ayıran yönetici

lerin oranı ise, % 27'dir. Bu sonuçlar etkinlik puanlarıyle 

de~erlendirildiğinde, yöneticilerin basmakalıp işlere ayır

dıkıarı glinlfik zamanla ilgili örglitlerin ortalama etkinliği 

% 60 olmaktadır. 

Yöneticilerdeki çalışma verimini olumsuz yönde etkile-



yen geril~min en önemli nedenlerinden birisi, yoğun bir za

man baskıs~ altında çalı:şmaktır. "Zamanın ve zaman sınırla-

rının baskısını hisseder misiniz?" sorusuna yöneticilerin 

verdi:1;i yanı tl ar ',;lL.ı.t.Lu·.S- 49 'da gösterilmiştir • 

•• 
Yöneticilerin Zaman Baskısını Hissetme Durumları 

Yöneticiler 
(EP) (S) % (EP)x(S) 

HZ o 4 13,3 o 
ç ı lO 33,3 lO 

AS 1,5 16 53,3 24 

HBZ 2 - - -

! Toplam 30 1 100 ı 34 
ı 

1 (ÖOE) = ~4 
JOx2 xıoo =% 57 
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Soruya verilen yanıtlardan, yöneticilerin yarıya ya

kın bölümünün (% 47) "çoğunlukla" ya da "her zaman" zaman 

baskısını hissettiği anlaşılmaktadır. Yöneticilerin% 53'üde 

"ara sıra 11 zaman baskısını hisseden yöneticilerdir. Bu yanıt-

lara göre, yöneticilerin zaman baskısını hissetme durumları 

ile ilgili örgütlerin ortalama etkinli~i % 57'dir. 

Yukarıdaki iki soruyla ilgili ÖOE oranları toplanıp 

ağırlıklı ortalamaları alındığında, yöneticilerin genel ola

r~k zaman kullanmadaki verimliliğine ba~lı örgütlerin orta

lama etkinli~i % 59 olmaktadı~. 
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3. Yöneticilerin.Plan~ama Zamanının Verimliliği (I-26) 
~ 

Yöneticinin örglit0n g~lecegi ile ilgili önemli karar-

ları alırken, yoğun ve kesintisiz bir dikkatle çalışabilece

ği ortama gereksinimi vardır. Yöneticinin böyle bir ortamı 

sağlamaması ya da bu konuda güÇlük çekmesi, yapacağı önemli 

planların verimliliğini önemli C<tç0de düşlirebilir. Bu görüş-

lerin ışığında yöneticilere, "yoğun bir dikkat ve kesintisiz 

bir çalışma gerektiren önemli konular üzerinde çalışırken, 

çok önemli olmadıkça çalışınanızın kesilmemesini sağlayabi

liyor musunuz?" sorusu sorulmuştur. Yöneticilerin soruya 

verdiği yanıtlar ÇİZELGE- 50'de görülmektedir. 

ÇİZELGE - 50 

Yöneticilerin Yoğun ve Kesintisiz Dikkat !steyen 

Çalışmalardaki Kesintileri Kontrol Edebilme Durumları 

(EP) Yöneticiler 
(S) % (EP)x(S) 

Kontrol edemiyor o 4 13 o 

Çok zorlanıyor 2 ll 37 22 

Kontrol ediyor 4 15 50 60 

Toplam 30 100 82 

(ÖOE):::: 
82 

X 100= % 68 30x4 ' 

ÇİZELGE 50'de görüldüğü gibi yöneticilerin yarısı, 

kesintisiz dikkat isteyen çalışmalardaki kesilmeleri kont

rol ettiklerini belirtmektedir. Yöneticilerin% 37'si bu 

konuda çok zorlandı~ını, % 13'üde kontrol edemediğini kay

detmiştir. Bu sonuçlara göre yöneticilerin planlama zama-
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nını verimli ,kullanmasına bağlı "örgütlerin ortalama etkin

' liği" % 68 olmaktadır. 

Örgütlerin verimliliğini belirlemede yararlanılan üç 

başlık altında incelenen konularla ilgili etkinlik sonuçla

rı aşağıdaki biçimde özetlenebilir. 

'"C· 

ı. Örgütlerin çalışmalarında yararlandıkları yöntem-

lerin verimliliği konusunda ortalama etkinliği 

% 75 dir. 

2. Yöneticilerin genel olarak zaman kullanmadaki ve

rimliligi konusunda örgütlerin ortalama etkinliği 

% 59 olmaktadır. 

3. Yöneticilerin planlama zamanını verimli kullanma

sı konusunda örgütlerin ortalama etkinliği % 68 dir. 

Örgütlerin verimliliğini belirlemede kullanılan bu 

üç değişkenin etkinlik puanları toplanıp ağırlıklı ortala

ması alındığında, örgütlerin ortalama yerimlili~i % 66 ol

maktadır. Bu oran, örgütlerdeki verimliliğin diişük olduğu

nu göstermektedir. Verimliliğin düşük çıkmasında, yöneti

cilerin zamanı verimli kullanmamasının önemli etkisi ol-

muştur. 

bb) Genel Olarak Sorunlar (s) 

Örgütteki sorunlar sayılarına ve niteliklerine göre 

örgütsel etkinlik üzerinde olumsuz etkiler yapacaktır. Kuş

kusuz örgütler tümüyle sorunlarından arındırııamaz. Ancak 

örgütün etkinliği için çeşitli sorunların iyice büyümeden 

çözülebilmesi ve sorun sayısının arttırılınaması gerekir. 
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Bu görüşlerin ışı~ında'örgütlerin belli başlı sorunlarını ö~

renmek amacıyla üç de~işken oluşturulmuştur. 

ı. Genel Olarak önemli Aksaklıklar (I- 29, 30; II-1?; 

III-9) 

Örgütlerin önemli sorunlarını belirlemede dört soru 

kullanılmıştır. 

11Herhangi bir nedenle bir hafta işletmeden ayrılmak 

zorunda kaldı~ınızda yardımcılarınıza devretti~iniz işlerde 

önemli aksamalar olur mu?" sorusuna (I-29) yöneticilerin ver

diği yanıtlar Ç!ZELGE- 5l'de görülmektedir. 

Ç!ZELGE- 5l'de görüldü~ gibi, yöneticilerden% 63'ü 

örgütten geçici olarak ayrıldıklarında 11 ara sıra 11 da olsa 

önemli aksaklıklar çıkmaktadır. Diğer yöneticilerde ise hiç 

bir zaman önemli aksaklıklar çıkmamaktadır. Bu sonuçlar etkin-

Ç!ZELGE - 51 

Yöneticilerin İşletmeden Geçici Olarak Ayrıldıklarında 

Örgütte önemli Sorunların Ortaya Çıkma Durumu 

~nemli Aksamalar (EP) Yöneticiler ı (EP) x (S) 
(S) % 

HZ o - - -
ç ı - - -

' 19 63 ' 5? AS 3 
HBZ 5 ll 3? 55 

Toplam 30 100 112 

(ÖOE) = 112 
X 100:=% 75 30x5 
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lik puanlarıyle degerlendirildiginde, örgütlerin bu soruyfa 

ilgili ortalama etkinli~i % 75 olmaktadır. Bu oran aynı zJ

manda yöneticilerin, kendi yerlerine geçerek kişileri yetiş

tirme konusundaki başarılarını da göstermektedir. 

Yöneticilerin örgütle ilgili bazı önemli isıerini er-

telemelerinin çeşitli sorunlar yaratacağı varsayımına göre, 

yöneticilere, ''önemli işlerinizi erteler misiniz?" sorusu so-

rulmuştur. 

Ç!ZELGE- 52'de görüldüğü gibi bu soruya yöneticilerin 

çogunıugu% 73'ü "hiç bir zaman"; ;.6 27'si ise "ara sıra" yanı-

tını vermiştir. Bu yanıtlar etkinlik puanlarıyle değerlendi-

rildiğinde yöneticilerin önemli işlerini ertelernede durumları 

ile ilgili örgütlerin ortalama etkinligi % 89 olmaktadır. 

Ç!ZELGE - 52 

Yöneticilerin- Önemli !şleri Erteleme Durumları 

Önemli !şlerin (EP) J Yöneticiler ,(EP) X (S) 

ı Sürekli Ertelenmesi (S) % 

HZ o - - -
ç ı - - -
AS 3 8 27 24 
HBZ 5 22 73 110 

Toplam 30 100 134 

( ÖOE) .:: lJ~ .3öxs- X 100:;: % 89 

üçüncH ve dördüncU sorular (III -9, II -17), işletmeler

deki bölümler arası uyuınıaştırma eksikliğinden kaynaklanan so-



runları belirlemeye yön'eliktir. Dolayısıyla soruların ama

cı aynı olmakla birlikte işletme ve bölüm yöneticilerine 

özgü ayrı ayrı düzenlenmiştir. Yöneticilerin sorulara ver

diği yanıtlar Ç~ZELGE- 53'de görülmektedir. 

ÇİZELGE- 53'de görüldüğÜ gibi böliimlerarası uyurolaş

tırma eksikli~ine bağlı sorunları olup olmadığı konusundaki 
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soruya, yöneticilerin% 77'si,"ara sıra"; % lO'u, "çoğunluk

la"; % 13'üde "hic bir zaman" yanıtını vermiştir. Sorular et

kinlik puanlarıyla değerlendirildi~inde, örgütlerin uyumla~

tırme eksikliğine bağlı sorunları ile ilgili ortalama etkin

liği % 73 olmaktadır. 

ÇİZELGE - 53 

Örgütlerin Çalışmalarında Ortaya Çıkan Uyurolaştırma 

Eksikliğine Bağlı Aksaklıklar 

[Aks aklıklar (EP) Yöneticiler (EP) X (S) 
(S) % 

HZ o - - -
ç ı 3 10 3 
AS 3 23 77 69 
HBZ 4 4 13 16 

-· 
Toplam 30 100 88 

( ÖOE) ::: 88 
30x4 x 100-.::;% 73 

' ; 
ı 

i 

2. Yetki ve Sorumluluklarla İlgili Aksaklıklar (III-4) 

ıi Bölümünü.zdeki işgörenlerin belirlenen görev, yetki 

ve sorumlulukların dışında hareket ettiği olur mu?" sorusuna 

bölüm yöneticilerinin verdiği yanıtlar ÇİZELGE- 54'de göste-
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rilmektedir. 

ÇİZELGE- 54'de görüldiigü gibi bu soruya yöneticilerin 

ço~unlu~u ( % 8l'i), "ara sıra"; 96 19'uda "hiç bir zaman" 

yanıtını vermiştir. Yanıt~ar etkinlik puanlarıyle degerien

dirildiğinde örgHtlerin bu.soruyla ilgili ortalama etkinliği ... 
% 80 çıkmıştır .• 

Ç!ZELGE - 54 

!şgörenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Dışında Hareket 

Etme Durumu 

1 

(EP) Yöneticiler (EP) X (S) 
(S) % 

HZ o - - -
ç ı - - -
AS 3 22 81 66 
HBZ 4 5 19 20 

Toplam ı 2? 100 86 

c· ) 86 OOE = 27x4 X 100=% 80 

3. Tüketicilerin Kanışlanmasındaki Aksaklıklar (II-19) 

Tliketicilerin. istedi~i tirünleri zamanında karşılayama

yan işletmelerin etkinliği düşlik olacaktır. "!şletmenizden 

istenen lirlinlerin zamanında karşılanması sorun oluyor mu?" 

sorusuna işletme yöneticilerinin her biri farklı yanıtlar 

vermiştir. Bir yönetici, "çoğunlukla"; bir yönetici, "ara 

sıra"; diğeri de "hiç bir zaman" yanıtını vermiştir. Bu yanıt-
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lar etkinlik puanlarıyle değerlendirildiginde, işletmelerin 

tüketici ihtiyaçlarını karşılama konusundaki etkinliği % 67 

olmaktadır ( 7). 

4. Diğer Sorunlar (II-24, III-ll) 

Bu soruda; yöneticilere, görevleri ve örgütleriyle il

gili en önemli sorunları yazmaları istenmiştir. Yazılan sorun

lar incelenerek benzerliklerine göre gruplandırılmıştır. Örgüt

lerdeki sorunlar önem derecelerine göre şu şekilde sıralanmak-

tadır (8). 

ı. Nitelikli işgören bulunmasındaki güçlükler (15) 

2. Yöneticilere yeterince yetki verilmemesi (ll) 

3. Fiziksel ortamın yetersizligi (10) 

4. Nitelikli işgörenlerin azlığı (9) 

5. Örgüt ihtiyaçlarının gecikmeli olarak karşılanması (8) 

6. !şgörenlerin işe ilgisiz olması (6) 

7. !şgörenlerin eğitimindeki eksiklikler (6) 

8. Hareket ve zaman etüdünün işlevini kaybetmiş olması (6 

9. Eksik işgören kadrosuyla çalışılması (5) 

10. Organizasyondaki bozukluklar (5) 

11. Finansal sorunlar (4) 

12. !ş değerlemesinin olmayışı (3) 

13. Çağın Teknolojisini almadaki güçlükler (3) 

14. Bölümden istenen ürünlerin zamanında verilememesin

den kaynaklanan sorunlar (2) 

(7) Etkinlik hesabı şu şekildedir: 
(Ç) ı + (AS) 3 t (HBZ) 4: ~ (8/?.x4). x. 100 =% 67 

(8) Sıralamada aynı sorunu belırten yonetıcı sayıları es~s 
alınmıştır. Sorunların yanındaki rakamlar sorunu belır
ten yönetici sayısını göstermektedir. 



15. Görev ye yetki sınırlarındaki belirsizlik (2) 
~ 

16. Bürokrasinin katı kuralları (2) 
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17. Çok çeşitli işlerle uğraşma ve buna bağlı sorunlar (2~ 

18. Yönetici~in rutin işlere fazla zaman ayırması (1) 

19. Çalışanlar arasındaki eğitim farklılıkları (1) 

20. Y6neticile~ arasındaki uyu~mazlıklar (1) 

21. Bilgi elde etmedeki gtiçli.ikler (1) 

22. !şgören degeriernesinin olmayışı (1) 

23. !ş programının sık sık değişmesi (1) 

24. Planlama eksikliği (1) 

25. Yönetim birimlerindeki maliyet kavramı eksikliği (1) 

26. Pazar payının yetersizliği (1) 

Örgütlerin belli başlı sorunlarını belirlemeye yönelik 

sorularla ilgili sonuçlar aşağıdaki biçimde özetlenebilir: 

ı. Yöneticilerin örglitten geçici olarak ayrılmaları 

durumunda meydana gelen önemli aksaklıklar konusun

da örglitlerin ortalama etkinliği % 75'dir. 

2. Yöneticilerin önemli işlerini sUrekli erteleme durum-

larıyla ilgili olarak örgütlerin ortalama etkinliği 

% 89'dur. 

3. Yöneticilerin uyurolaştırma eksikliğine bağlı sorun

ları konusunda örgütlerin ortalama etkinliği 96 73 'dUr. 

4. Bölümlerdeki yetki ve sorumluların. dışına çıkılınası

nın yarattığı sorunlar konusunda örgütlerin ortala

ma etkinliği % 80'dir. 

5. İşletmelerin tüketici ihtiyaçlarını karşılama ko

nusundaki etkinliği % 67'dir. 
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6. Örgütlerin belli başlı sorunları şunlardır: 

- Nitelikli işgören ve fiziksel ortamın yetersiz

liği; ihtiyaçların geçikmeli olarak karşılanması, 

- Merkezcil yönetim anlayışı, 

- !şgören güdülemesinin yetersizliği. 

CA) Yeniliklerin !zlenmesi (Y!l 

Yöneticiler, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli iş

letmelerde uygulanan yeni yöntem ve teknikleri zamanında öğ

renerek bunları örgüte yansı tmalıdırlar. Örgi.itler söz konu

su yansımaden önemli kazançlar sağlayabilir. Bu görüşlerin 

ışığında, yöneticilerin en son yöntem ve teknikleri zamanın

da öğrenip öğrenmediklerini belirlemeye yönelik bir soru 

(I-25) sorulmuş ve soruya verilen yanıtlar ÇlZBLGE- 55'de 

gösterilmiştir. 

ÇlZELGE - 55 

Yöneticilerin En .Son Yöntem ve Teknikleri Zamanında 

Öğrenebilme Durumları 

Seçenekler (EP) Yöneticiler (EP) X (S) 
(S) % 

HZ 4 - - -
ç 3 14 47 42 
AS ı 15 50 15 
HBZ o ı 3 

Toplam 30 100 57 

(ÖOE) = )~~4 X 100 =% 48 
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Ç!ZELGE- 55'de görüldüğü gibi, bu sor~ya yöneticilerin 

' % 47'si "çoğunlukla"; 96 50'si "ara sıra"; % 3'üde "hiçbir za-

man" yanıtını vermiştir. Yöneticilerin yenilikleri izleme du

rumları ile il~ili ör~ütlerin ortalama etkinliği % 48 olmak

tadır. Bu sonuca göre, yöneticilerin yeniliklerı izleme du

rumlarının örgütlerin ortalama etkinliği üzerind~ olumsuz et-

kide bulunduğu anlaşılmaktadır. 

dd) Girdilerin Sa~lanması (GS) 

!htiyacı olan girdilerini zamanında sağlayamayan bir 

örgütün çalışmalarında çeşitli sorunlar çıkacak ve etkinli

ği düşük olacaktır. Örgütlerin girdilerini zamanında sağla-

yıp sağlayamadığını belirlemek amacıyla işletme yöneticile

rine dört soru sorulmuştur (I-18, 20, 22,23). Yöneticilerin 

bu sorulara verdikleri yanıtlar QİZELGE- 56'da gösterilmiştir. 

Ç!ZELGE - 56 

!şletme Girdilerinin Zamanında Sağlanması Konusundaki Sorunlar 

' 

Girdiler Yöneticiler 

HZ ç AS HBZ 
Toplam 

s % s % s 96 s % 

(EP) o ı 3 4 s % 

- Hammadde, Yedek parça - - ı 33 ı 33 ı 33 3 100 

ve yardımcı maddeler •• 

- Fonlar • • • • • • • • • • • • • • • ı 33 ı 33 ı 33 - - 3 100 

- !ş görenler - - 3 100 - - - - 3 100 • • • • • • • • • • • 

- Mali Nitelikli Bilgilei - - - - ı 33 2 67 3 100 
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Ç!ZELGE_ ,56 'da go··ru··ıdu··o ~u·· gı· bı· " ~ hammadde, yedek parça 

' . ve yardımcı maddelerı zamanında elde etme konusunda sorununuz 

olur mu?" sorusuna (I-18), işletme yöneticilerinin birisi dı-

şındakiler, "çoğunlukla" ve "ara sıra" yanıtını vermiştir. Bir 

yönetici de hu konlinun hiç bir zaman sorun olmadıgını belirt

miştir. Q1ZELGE- 56'tan çıkarılabilecek diger sonuçlar şun

lardı.r: 

- Biltlin işletmelerde, farklı derecelerde olmakla bir

likte, fonların zamanında sa@;lanması sorun olmaktadır. 

- Blitlin işletmelerde, işgörenlerin uygun niteliklerde 

ve zamanında sağlanması "çoğunlukla" sorun olmaktadır. 

- Mali nitelikle bilgileri zamanında elde etme konu-

sunda sadece bir işletmenin "ara sıra" sorunu olmaktadır. 

ee) Girdilerin Yeterlili~i (GY) 

Örglitlerin nitelik ya da sayı yönünden yetersiz gir

dilerle çalışması, etkinliği dil$Ürecek önemli bir etktndir. 

Bu varsayımın ışığında, bölüm düzeyindeki örgütlerde bazı 

girdilerin yeterli olup olmadığını belirlemeye yönelik iki 

alt değişken kullanılmıştır. 

ı. !şgörenlerin Yeterliliği (I-5, 6) 

"Böllimünüzdeki işgören sayısı hakkında ne dlişilnliyorsu

nuz?" sorusuna bölüm yöneticilerinin verdiği yanıtlar Ç!ZEL-

GE- 57'de gösterilmiştir. 

QİZi,;LGE- 57'de görUldüğü gibi örgütlerin çoğunluğunda 

(% 55'inde) işgören sayısı ihtiyacın altında; % 8'inde de ih

tiyacın 1.1stündedir. !şgören sayısının en uygun sayıda ol-
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Ç;tZELGE - 57 

Örgütlerdeki İşgören Sayısının İhtiyaçlar Karşısındaki Durumu 

! 
İşgören sayısı (EP) 1 Yöneticiler _(EP) X (S) 1 

ı (S) % 

İhtiyacın Altında o 15 ı 55 o 
ı 

!htiyacın üstünde 2 2 8 4 
En Uygun Sayıda 4 10 37 1 40 

Toplam 
i 

27 100 ı 44 

( ÖOE) = 2144 xlOO =% 41 

duğu örgütlerin oranı ise sadece % 37'dir. Bu sonuçlar etkin

lik puanlarıyle de~erlendi~ildiginde, örglitlerin calıstırdıkla

rı isgören sayısı ile ilgili ortalama etkinli~i % 41 olmaktadır. 

"Bölümünüzdeki işgörenlerin ne kadarı çalıştıkları işe 

uygun niteliklere sahiptir?" sorusuna bölüm yöneticilerinin 

verdiği yanıtlar.ÇİZELGE- 58'de görülmektedir. 

QİZELGE - 58 

ÖrgUtlerdeki İş~ Uygun Olan İşgörenlerin Oranı 

Oran (EP) Yöneticiler (EP) X (S) 

(S) % 

1/1 (Yaklaşık) 4 7 26 ~8 

1/2' den fazla 3 15 56 45 

1/2 ı 3 ll 3 

1/2' den az o 2 7 o 

Toplam 27 100 76 

c· ) 76 OOE =.ffi4 x 100 =% 70 
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·. Ç!ZELGE- 58 1 de go''ru''ldl'ı'ğu·· gı' bı' , _ hemep hemen örgütteki 

' ' bütün işgörenlerin işe uygun oldu~nu belirten yöneticilerin 

oranı %.26'dır. Yöneticilerin çoğunluğu (% 56'sı) işgörenle

rin yarıdan fazlasının işe uygun olduğunu belirtmiştir. Ör

gütlerin'işe uygun işgören çalıştırma ile ilgili ortalama et-

kinliği % "80 'dir. 

Yukarıdaki iki sorudaki etkinlik puanları toplanıp or

talaması alınırsa, isgörenlerin yeterlili~i ile ilgili örgüt

lerin ortalama etkinliği de, % 56 olmaktadır. 

2. Fiziksel Ortamın Yeterliliği (II-S,III-7) 

Bölüm düzeyindeki örgütlerde fiziksel ortamın yeterli

liğini belirlemeye yönelik iki soru kullanılmıştır. 

"İşletmede yararlanılan teknolojinin dünyada gelişti

rilen ve bliyük ölçilde kabul gören en son teknoloji olduğunu 

söyleyebilir misiniz?" sorusuna, işletme yöneticilerinin üçü 

de 11hnyır" yanıtını vermiştir. 

Yöneticilerin en son teknolojiden y8rarlanmamalarının 

nedenleri şunlardır: Finansal sorunlar, yatırım eksikliği ve 

· en son teknolojiyi gerektiren ko~ulların henüz gerçekleşmeme-

si. 

"Bölümi.inüzdeki fiziksel ortamı nasıl buluyorsunuz? 11 

sorusuna bölüm yöneticilerinin verdiği yanıtlar ÇİZELGE- 59' 

da görülmektedir. 

Ç!ZELG1L 59' da görüldüğü gibi bu soruya "yeterli" ya

nıtını veren yöneticilerin oranı % 48'dir. Kalan yöneticile

rin % 48'i "yetersiz" 1o 4'ü de "çok yetersiz 11 yanıtını ver-
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'Ç!ZELGE - 59 

Örgütlerdeki Fiziksel Ortamın Yeterliligi 

i 
F'iziksel Ortam 

j 
(EP) Yöneticiler (EP) X (S) 

·- (S) % -. 
Çok yetersiz ı o ı 4 -
Yetersiz ı 13 48 13 
Yeterli 4 13 48 52 

Toplam 27 100 65 

(ÖOE) _j_2_ 
27x4 x 100 % 60 

miştir. Fiziksel ortamın yeterlili~i ile ilgili örgfitlerin 

ortalama etkinliği % 60'dır. 

Örgütlerdeki girdilerin yeterliliğini belirlemeye yö-

nelik sorularla ilgili sonuçlar aşagıdaki biçimde özetlene-

bilir: 

ı. !şgörenlerin yeterliliği konusunda, örgütlerin or

talama etkinliği% 56'dır. 

2. İşletmelerde kullanılan teknoloji dünyada gelişti-

rilen en son teknoloji değildir. 

3. Fiziksel ortamın yeterliliği konusunda örgütlerin 

ortalama etkinliği % 60'dır. 

ff) !şgörenlerin Dovumu C!D) 

!şgörenler, işletmelere girerken maddi kazanç, toplum

sal doyum ve iş doyumu gibi çeşitli beklentilerinin karşıla-

nıp karşılanamayaca~ını gözönüne alırlar. 
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!şgörenlerin işletme amaçlarına yeterince katkıda bu
~ 

lunabilmesi, söz konusu beklentilerinin büyi.ik ölçilde karşılan-

masına bağlıdır. 

·Bu görüşlerin ışı~ında, işletme yöneticilerine iki so

ru sorulmuştur. Bunlardan ilki, "işletmenizi işgörenlere sa~

ladığı m~ddi ve sosyal olanaklar yöniinden çevredeki işletme ..... 

lerle karşılaştırdığınızda ne söyleyebilirsiniz?" sorusudur 

(II-4). İşletme yöneticilerinin bu soruya verdikleri yanıt

lara göre işletmelerden birinde, sağlanan söz konusu olanak

ların benzer işletmelere göre farklı olmadığı, diğer iki iş

letmede ise sağlanan olanakların benzerlerinden yetersiz ol-

duğu ·anlaşılmıştır. 

İşletme yöneticilerine ikinci olarak "işletmenin bo

şalan üst düzey yönetim basamaklarının, zamanında doldurul-

ması sorun oluyor mu?" sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya üç 

yönetici sırasıyla "hiçbir zaman", "ara sıra"ve "çoğunlukla" 

olmak üzere farklı yanıtlar vermişlerdir. 

Yukarıdaki iki sorunun yanıtlarından şu sonuçlar çı-

karılabilir: 

ı. İşletmelerin işgörenlere sagladığı maddi ve sosyal 

olanaklar benzer işletmelere göre yeterli değildir. 

Dolayısıyla işletmelerin bu konu ile ilgili örgi.itsel 

etkinliklerinin düşük olduğu söylenebilir. 

2. İşletmelerin üst di.izey yöneticisi bulma konusunda 

sorunları vardır. üst düzey yöneticilerinin bulun

ması konusundaki güçlükler, işletmelerin yönetici

lere sağladığı olanakların yetersizliğine bağlana-
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bilir. Dolayısıyla, işletmelerin bu konu ile il

gili etkinligi düşük olacaktır. 

b. Sonuçların Degeriendirilmesi 

Bu bBlümde Brglitlerin etkinligini belirlemede yarar

lanılan değişkenlerle ilgili araştırma sonuçlarının genel 

bir değerlernesi yapılacaktır. Degerlendirme sonucunda araş

tırma kapsamındaki 30 Brgütlin etkinlik sonuçları ortaya ko

nacaktır. 

Örgütlerin etkinliği ile ilgili araştırma sonuçları

nın değerlemesinde yararlanmak üzere, etkinlik sonuçlarının 

işletmeler bazında topluca,gösterildiği Q!ZELGE- 60-61 ve 62 

oluşturulmuştur. Görüldüğü gibi bu çizelgelerde her bir örgüt 

için, daha önce yöneticilerine verilen simgeler (XA, YA, ZA, 

gibi) kullanılmıştır. Böylece bir yöneticinin zaman yöneti

mindeki etkinliği ile bu yöneticinin yönettiği örgütün etkin

liği arasında karşılaştırma yapılabilmesine olanak sağlanmış

tır. 

Ç1ZBLGELER 1deki örgütlerin etkinlik sonuçları, tanım

lanan 6 temel değişken ve bunların alt deği9kenlerine göre 

gösterilmiştir. Bir işletmedeki her Brgütlin değişkenlerle il

gili puanları toplanıp, en yilksek etkinlik puanları toplamı

na bölünmüştür. Daha sonra bulunan oranlar-zaman yönetimin

deki etkinliğin hesaplanmasında olduğu gibi-örgUtlerin orta

lama oranlarından etkilendirilerek her örgütUn ortalama et

kinliği belirlenmiştir. 

!şletmeler bazında dlizenlenen bu üç ÇİZELGE'den de 

yararlanarak, örglitlerin etkinliği ile ilgili altı de~işken-
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Ç!ZELGE-60 

X İşletmesindeki Örgütlerin Etkinligi 

ı---------------------------------

1 

Değişkenler 

% 
1. ÇV D.A. 

A 

B 

c 

4 

6 

·4 

2. s % 1 D.A. 

A 

]3 

c 

14 . ı 

1 

4 

lO 

X A 

89 

4 

4,5 

4 

86 

ll 

3 

lO 

ÖRGÜTLER 

57 

4 

o 

4 

71 

13 

3 

4 

82 

4 

5,5 

2 

57 

ll 

3 

2 

46 

4 4 

4 

2 

ı 2, 5 

ı o 

79 68 

ll 1 14 ' ı 
i 3 ! 
ı 8 ! 

3 

2 

64 

4 

5 

o 

90 

5 

4 

79 71 

ll ll 

X 

71 

73 

ı 

ı 
J. Y! tlOO 75 75 \ 25 

ı 

' 
75 ı 25 ı 5t~ 25 

4. GS 

A 

B 

% 
D.A. 

4 

4 

75 75 

3 

4 

75 

3 

4 

ı 75 

3 

4 4 

75 ı 75 

3 3 

4 4 

c 4 ı ı ı ·ı ı 1 1 ı 
ı 

D 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 j. 

5. C~~ 2 D. ~-%_,1 __ 6_4_i-l· _2_9 -+--~ _7_9_~! 5_o_+l_5o_+ı _3_6 -+-5_o_-+-l _5_ı___.l 
A 8(3) 8 

B 6(4) ı 

l.Toplam 76 61 

II. ÖZ % 80 

III. ÖOE. % 75 

3 

ı 

47 

62 

66 

7 

4 

' 52 

68 

69 

3 

4 

54 

71 

3 

4 

46 

61 

4 

ı 

51 

67 

65 ı 68 

0,5 

3 
46 

65 

71 

70 

69 
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ÇİZELGE-61 

Y İşletmesindeki Örgütlerin Etkinliği 

ı ÖRGÜTLER ~ 
ı YA2 YA3 YA4 YA5 'Lc'\.6 i Y.Al x ı YC2 ı YC3 ı x 

ı-l-. • -v--. .,..jn-.-:A'f"'""• -+-3-9--ı-6-8--ı--86--+--6.1-. -t-~-4-3--;ı-5-7-+-6-0--,f-------+-68--+-j -54 ·i ~ , 
Değişkenler 

A 

B 

c 

4 

6 

4 

ı % 
2. S ID.A 

A 

B 

c 

1 14 

ı 4 

ı lO 
i 

1 

2,5 

2 

9 

4 

8 

4 

1,5 

4 

71 

ll 

3 

6 ı 

, 3. Yİ • 1 %4 175 25 

ı ,;, ı 
4. GS i D. A 38 . 38 

A 

B 

c 

D 

GY 
5. (İD) 

A 

B 

I. To,plam 

II. ÖE 

III. ÖOE 

ı 
1 : 1 ~ 

: 1 : 1 

! n.ll 7 J 

1 8( 3) ı o 
ı 6(4) . ı 

76 37 

% 49 

% 52 

1 

1 

1 

3 

57 

7 

ı· 

45 

59 

59 
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4 

4 

57 

7 1 
3 

6 

. 1 

1 

1 

3 . 

64 

5 

4 

44 

58 

57 

65 
1 
t79 i 64 ı 72 64 ! 64 1 57 ---t---!--1---+---.1 ! 7 13 9 ! 

1 3 3 3 1 

i 9 ll 

3 3 

6 4 6 6 6 1 ! 

75 1 75 75 

38 38 ı 38 

1 

1 

1 

3 

57 

7 

ı 

44 

58 

57 

1 1 

1 1 

1 1 

3 3 

50 ı 79 

3 7 

4 4 

. 40 ı 44 

53 58 

1 

54 57 

58 
·ı 

38 

52 

56 

1 

1 

1 

3 

64 

8 i 
ı ı 

1 

1 25 1 50 

ı 38 ı 38 

1 

1 

1 

3 

57 

4 

4 

61 

50 ! 41 

66 54 60 

ı 63 57 
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Ç!ZELGE-6l'den Devam 

ö R G ü T L E R ı 
Değişkenler YB2 YB31 . YB4 YB5 YB6 YJ37 YBa YB9 YEl i G x 

lO 

1 1. V. D,A 50 96 50 25 82 71 68 89 50 65 80 63 

A 4 ı 4 ı ı 4 4 ı 4 ı -
B 6 4 5,5 2 2,5 5,5 4 4,5 4,5 2 4 

1 c 4 2 4 4 o 2 2 4 4 4 1 4 
1 

% In ı 
1 ı 2. S, D,A 64 75 82 ı 75 71 1 71 79 57 72 57 1 

69 

ll ll ll 13 13 ll 
i 

ll 13 9 ll 1 A 14 ı 1 
ı 

B 4 3 3 4 4 4 3 
i 

3 3 

ı 
3 ı 

\ -
c lO 6 4 6 6 

ı 4 6 
1 

6 6 4 ı 4 1 --
1 25 1 1 

1 1 

ı ı 1 o' i ,o O. 25 25 25 75 ı 75 ı 25 25 33 ! 75 46 3. Yİ 4 ı i t 

ı D,/" 138 
ı 

1 1 
1 1 4. GS ı 38 38 38 38 38 38 ı 38 38 38 38 38 i 1 

1 

A 4 ı ı ı ı ı ı 
1 

ı 1 ı ı J ı ı ı ı 

! 
ı 

ı 1 ı ı 1 B 4 ı : ı ı ı ı ı 

ı 
ı ı ı ı 

1 ---· ----·- ·----- ... 

ı* 
ı c 4 ı 

ı 
ı ı ı ı ı ı ı 1 

GY 
D (İD) 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 ' 

ı <• 

ı 
/0· 

36 36 36 5. ı D.A 29 57 29 29 29 57 )8 . 

A 8(3) 3 4 4 3 3 3 ı 5 4 0,5 1 

B 6(4) ı 4 ı ı ı ı 4 o 4 ı 

I.~opıam 76 38 
1 

46 40 38 44 43 44 47 38 3565 

II. ÖE % 50 ı 6ı 53 50 58 57 58 62 50 55 54 57 

ÖOE 

III, % 53 j 58 . 5'4 53 57 56 57 59 53 56 
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,Ç İ Z E L G E - 62 
' 
\ 

z İşletmesindeki Örgütlerin Etkinliği 

ÖRGÜTLER 

Değişkenler ı ZA ZB zc ZD ZG -
X 

. % 
:'} 

1-.. V D.A 39 75 82 89 60 69 

A 4 1 4 4 
ı 

4 -
B 6 2,5 4,5 5,5 4,5 4 
c 4 2 2 2 4 2 

2--S D~A% 79 79 71 79 71 76 

A 14 13 12 ll 13 14 
B 4 3 4 3 3 4 

.C 10 6 6 6 6 2 

3- Y! 96 75 25 25 ı 25 75 45 
.% 1 

56 56 56 ! 56 4- GS D.A 56 56 

A 4 4 4 4 4 4 
B 4 o o o o o 
c 4 ı ı ı ı ı 

.. D 4 ı. 4 1 4 4 4 4 
5- GY % 

(İD) D.A 43 79 50 71 93 67 

A 8(3) 5 7 3 6 2,5 
B 6(4) ı 4 4 4 4 

r I -Top lan .76 . 46 54 49 55 45/65 

II-ÖE % 61 71 64 72 69 67 

III-ÖOE. 96 64 69 66 70 68 
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de veril~n sonuçların degerlemesi aşagıdaki biçimde yapıl-

mıştır. 

aa) Örı:rütlerin Verimliliği 

İşl~~meler ortalama verimlilikleri bakımından birbi

riyle karşıl~ştırıldıgında, verimlilik oranı en yüksek olan .. 
işletmenin 96 71 ile X işletmesi oldut:;u görülmektedir.· (ÇIZEL-

GE- 60). Z işletmesinde bu oran, % 69 (Ç!Z~LGE- 62); Y işlet-

mesinde ise, % 63'dir. Dolayısıyla verimliliği en düşük iş

letmenin, Y işletmesi olduğu anlaşılmaktadır (ÇİZELGE- 61). 

Verimlilik örgiltler düzeyinde incelendiğinde, verimliliği 

en yüksek ve en düşük örgütlerin Y işletmesinde olduğu gö

rülmektedir. Verimliliği en yüksek olan örgüt, % 96 ile YB
3

; 

en düşük örgi.it ise <;fı 25 ile YB5 dir. 

Bu sonuçlara göre örgütlerin ortalama verimliliği % 66 

olmuştur. Örgütlerdeki verimlili~i olumsuz yönde etkileyen 

belli başlı etkenler şunlardır: 

- Yöneticilerin 0asmakalıp niteliği olan işlerdeki 

zaman kayıpları (ÇİZELGE- 48) 

- Yöneticilerin zaman baskısı altında çalışması (Çİ-

ZELGE- 49) 

bb) ör~ijtJerin Genel Olarak fıorvnlarına Baitlı 

Etkinlie';i 

İşletmeler sorunlarına bağlı etkinlikleri bakımından 

birbiriyle karşılaştırıldığında, etkinliği en yüksek işlet

menin % 76 ile z işletmesi olduğu görülmektedir. X işletme

sindeki söz konusu etkinlik oranı, % 73; Y işletmesinde ise, 
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% 69 dur.Dolayısıyla sorunları en fazla olan işletmenin Y iş

letmesi oldug~ anlaşılmaktadır. 

Sorunlarla ilgili etkinlik oranları Brgtitler dilzeyinde 

incelendii1;inde, etkinliği en y'Liksek örgı'jti.in ;6 86 ile XA; et-

kinliği en düşilk örgiJtlerin de ?'6 57 ile XC, YA4 , YB1 ve YG 

olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre örgütlerin sorunla

rıyla ilgili ortalama etkinliği% 7l'dir. Örgütlerin etkinli

ğini düşiiren en önemli sorunlar şunlardır: 

- Nitelikli işgören ve fiziksel ortamın yetersizliği 

- İhtiyaçların zamanında karşılanmaması 

- Merkezcil yönetim anl~yışı 

- İşgören güdülemesinin yetersizli~i 

cc) örgütlerin Yenilikleri İzlemeye Bağlı Etkin

li~i -
X, Y, Z işletmelerinin yenilikleri izlemeye bağlı or

talama etkinliği sırasıyla % 547 96 46 ve % 45 olmuştur. Görül

düğü gibi bu konuda en etkin işletme, X işletmesidir. Örgüt

lerin yenilikleri izlemeye bağlı ortalama etkinliği ise, 

% 48'dir. 

dd) Girdilerin Sağlanmasına Bağlı Örgütsel 

Etkinlik 

Girdilerin sağlanmasına bağlı örgütsel etkinliğin be

lirlenmesinde işletme yöneticilerinin yanıtlarından yararla

nılmıştır. Buna göre söz konusu etkinlik X işletmesinde, % 75; 

y işletmesinde, % 38; Z işletmesinde ise, % 56 olmuştur. Bu 

sonuçlara göre, örgiitlerin girdileri sr-ığlama konusundaki or-
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talama etkinliği de % 50 olmaktadır. 

~ 

!.şletmelerde "nitelikli işgören ve fOn" sağlamadaki 

gliçllikler, örglitsel etkinli~i dUşliren konuların başında gel

mektedir. 

ee) Girdilerin Yeterlili~ine Ba~lı Örgfitsel 

Etkinlik 

Girdilerin yeterliliğine bağlı örgütsel etkinlik bakı

mından işletmeler birbiriyle karşılaştırıldığında, en etkin 

işletme, % 67 ile Z işletmesi; etkinliği en dUşilk işletme de 

% 44 ile Y işletmesidir. X işletmesinin bu konudaki etkinli-

ği% 5l'dir. 

Araştırma kapsamındaki örgütlerin girdileri en yeter

siz olan örgüt-Lin % 7 etkinlik oranı ile YA2 olduğu anlaşılmak

tadır. Girdilerin yeterliliğine bağlı örgütsel etkinliği en 

yiiksek olan örgütler ise, 96 79 ile XC, YA1 ve ZB dir. Örg13t

lerin bu konudaki ortalama etkinliği 96 49 'dur. 

Örgütlerde "Lşgören sayısının" ihtiyacın altında olma

sı örglitsel etkinliği dlişliren konuların başında gelmektedir. 

Etkinliği dlişliren diger önemli konu ise, ":B'iziksel ortamın 

. ı."'. d. rı yetersız ıgı ır • 

ff) !sgörenlerin Dovumuna Ba~lı jrglitsel Etkinlik 

!şgörenlerin doyumu açısından işletmelerin etkinlikle

ri birbiriyle karşılaştırıldığında, en etkin işletmenin % 93 

ile Z işletmesi; etkinliği en dlişük olan işletmenin de % 21 

ile Y işletmesi olduğu anlaşılmaktadır. X işletmesinin bu ko

nudaki etkinliği % 50'dir. Bu sonuçlara göre işgörenlerin do

yumu ile ilgili işletmelerin ortalama etkinliği % 55 olmakdır. 



409 

İşletmeler<\e söz konusu etkinlik oranının düşfjk olma

sında rol oynayan belli başlı etkenler şunlarıdır: 

- İşgörenlere sağlanan maddi ve sosyal olanakların 

yetersizliğ;L 

- Üst dUzey yöneticisi bulmadaki gUçlUkler :. 
gg) Örgütlerin Etkinliği ile Etkinli9:i Belirleyen 

Değiskenler Arasındaki İliskiler 

Örgütlerin etkinliği ile etkinliği belirleyen temel 

değişkenler arasındaki ilişkileri topluca göstermek amacıyla 

ÇİZELGE- 63 oluşturulmuştur. 

Ç,!ZELGE - 63 

Örgütlerin Etkinliği ve Temel Değişkenlerdeki Etkinlikler 

Arasındaki İlişkiler 

Temel ltşletmelerde Etkinlik \örgü tl erin -~ 
Değişkenler X y z Ort.Etkinliği! 
ı. Verimlilik 71 63 69 66 ı 
2. Genel Sorunlar 73 69 76 71 ı 

i 

3. Yeniliklerin izlenmesi 54 46 45 48 

4. Girdilerin sağlanması 75 38 56 50 

5. Girdilerin yeterliliği 51 44 67 49 

6. !şgörenlerin Doyumu 50 21 93 55 
' 
i 

Genel ort cı. lama Etkinlik 69 57 67 62 

ÇİZELGE 'de gör1UdüttU gibi .ortalama örgiitsel etkinlif:;i 
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en yilksek olan işletme,%'69 etkinlik oranı ile X işletmesidir. 
\ 

X işletmesinde etkinligi dUşüren belli başlı etkenlerin, Bnem 

derecelerine gôre sıralaması şu şekildedir. 

1. İşgBrenlerin doyumu (% 50) 

2. Girdilerin yeterliligi (% 51) 
::) 

3. Yeniliklerin izlenmesi (% 54) 

Ortalama Brgfitsel etkinlik yônfiyle X işletmesinden sonra 

ikinci sırayı, % 67 etkinlik ile Z işletmesi almaktadır. Bu iş

letmede etkinliği düşüren belli başlı etkenierin önem derecele-

rine göre sıralaması şu şekildedir. 

ı. Yeniliklerin izlenmesi (% 45) 

2. Girdilerin sağlanması (% 56) 

Ortalama örgütsel etkinliği en düşük işletme, % 57 ile 

Y işletmesidir. Bu işletmede etkinliği dtiştiren belli başlı et-

kanıerin önem derecelerine göre sıralaması aşağıdaki gibidir. 

ı. İşgörenlerin doyumu (% 21) 

2. Girdilerin sağlanması (% 38) 

3. Girdilerin yeterliliği (% 44) 

4. Yeniliklerin izlenmesi (% 46) 

ÇİZELGB- 63'de görüldüğfi gibi Brgütlerin genel olarak 

ortalama etkinliği% 62'dir. Örgiltlerin etkinliğini belirle

yen temel değişkenlerden en yHksek oranın, 56 71 ile "genel 

sorunlara" ait olduğu g6ri.ümektedir. Örgtitlerde genel olarak 

etkinliği düştiren en önemli d6rt etkenin önem derecelerine gö

re sıralaması şu şekildedir. 

ı. Yeniliklerin izlenmesi (% 48) 



2. Girdilerin yeterliliği (% 49) 
~ 

3~ Girdilerin sa~lanma~ı (% 50) 

4. !şgBrenlerin doyumu {% 55) 
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Yukarıdaki değerlendirmelerden şu sonuca varılmıştır: 

Eskişehir Kamu Kesimi !şletmelerinin ortalama Brgiitsel etkin-
~') 

lid;i, 11 orta" düzeyde savılabilecek bir oranı gBstermektedir. 

Dolayışıyla d "li şük bir etkinlik diizevi olarak kabul edilmeli

dir. Yukarıdaki değerlendirmede dikkate değer diğer bir konu 

da, işletmelerde etkinliği düşüren önemli sorunlar olmasına 

rağmen, değişkenler içersinde en yüksek etkinli.ğin 11 genel so

runlar" bakımından çıkmasıdır. Bu çelişkinin nedeni yBnetici-

lerin örgütleri ile ilgili sorunları belirtmekten kaçınmala

rından ya da sorunlardan habersiz olmalarından kaynaklanabi-

lir. 
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15. YÖJTETİ CİillEİN ZAl.L\H Yöım r.rİUİlTDEKl:: ETKİHLİGİ İLE 

Bu bölümde yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinli-

~i ve örgütlerin etkinli~i ile ilgili sonuçlar bir araya ge

tirilerek aralarındaki ilişkiler belirlenecektir. 

İlk a~}8made söz konusu ilişkiler işletmeler bazında 

incelenecek daha sonra tUm örgütleri ve yöneticileri kapsa

yan genel bir de~erlendirme yapılacaktır. 

YÖNET!C!LERİN ZAt•1AN 'YÖNB_'Tİl'lİNDEK! ETKİNLİGİ İLE A. 

öRGÜTLERiN ETKİNLİGİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN 

İŞLETMELER BAKIMINDAN DEGERLE~lliSİ 

a. X İşletmesi ile İlgili Değerleme 

ÇİZELGE- 43 ve 60'dan yararlanılarak hazırlanan ve 

X İşletmesindeki Y21~ ile ÖE arasındaki ilişkileri gösteren 

sonuçlar, ÇİZELGE- 64'de gösterilmektedir. 

ÇİZELGE- 64'de görüldüğü gibi, X işletmesindeki yöne-

ticilerin ZYE 'sini, ÖE 'sini ve bu iki etkinlik arasındaki 

farkı gösteren üç sütun bulunmaktadır. Bu sütunların birin-

ci bölümlerinde saptanan etkinlik değerleri ile bunların fark-
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ları; ikinci bölilmlerinde ise, ortalama etkinl~k de~erleri 

gösterilmi ş tir. 

64 'deki fark sU tunu incelendiE~inde, sap ta nan 

etkinlik değerlerine göre en biiyUk farkın% 4 ile (D) örc;ütü

ne (ya da yöneticisine) ait olduğu gösterilmektedir. Diğer 

fark yüzdelerinden iki tane s).' 2; bir tanesi ı ve u~ tanesi 

de sıfır çıkmıştır. Bu farklar ortalama sütununda daha da 

- 64 

X İşletmesindeki Örgütlerin Etkinliği ve Yöneticilerin Zaman 

Yönetimindeki Etkinliği Arasındaki İlişkiler (x) 

Örgi.itler/Yöneticiler ZY8 (%) ÖE (%) Fark (c') /:J 

(+ -) 

Sıra Ho Kodu - - -X X X 
--4- ,_,_.__ 

ı 
.,., 
b 65 65 65! 65 o o 

1 

2 :s 66 i 66 66 i 66 o o 
3 F 66 66 68; 68 2 2 ! 

4 c 1 

67 68 69! 69 1 2 1 
ı·' 1 

5 G 
1 

71 71 70 70 1 ı 

6 D 74 73 70 72 4 ı 

7 A 75 75 75: 75 o o 

penel Ort.Etkinlik 69 69 69; 69 o o 

(x) SUtunlardaki ortalama değerler, "yürüyen ortalamalar11 yön
temine göre bulunmuştur. Ortalama değerlerin hesaplanması 
kısaca şu şekildedir: Birinci sıradaki etkinlik değeri, 
aynen ortalama değer olarak alınmaktadır. Daha sonra bi
rinci, ikinci ve UçüncU sıradaki etkinlik değerlerinin or
talaması ortalama değerler siltununun ikinci sırasına; ikin
ci, UçUncU ve dördUncU sıradaki etkinlik değerlerinin orta
laması da ortalama de{~erler siltununun üçUncU sırasına yazıl
maktadır. nuna göre etkinlik değerlerinde aşağıya do~ru bire 
kaydırr::ıa yapılarak, ortalama değerleı"' sütunu doldurulmaktadJ 
~u konuda ayrıntılı bi lgi iç~ n bkz. ÖZEH SERJ?EH, Uyt:;_ulanalı 
I:::.:tatistik, Filiz ra tabevi, Is·canbul, 1986. 
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yumuşa t;ı.lrnış ve bu s ü tui1claki en b Li yük e tkinlik farkı (sadece 
\ 

(F) yöneticisine (yn da örgütUne) ait olmak üzere) 2,lye dUş-

mUştUr. 

öte yandan X işle tınesindeki örgütlerin genel ortalama 

etkinliği ile yöneti cilerin zaman yönetinündeki gene 1 ortala
·o 

ma etkinliğinin % 69 olarak eşit çıknı.ası, oldvJ{ça ilginç bir 

görüntü oluşturmuştur. 

Bu sonuçlara göre, X işletmesindeki örgütlerin etkinli-

ği ile yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliği arasında 

pozitif yönde ve çok yakın bir ilişki olduğu söylenebilir. 

·ÇİZBLGE- 64'Lin sonuçlarına göre çizilen ŞEKİL- 16 ve 17' 

deki grafikler de, söz konusu e tkinlik ili r~ılüsini açık bir bi

çimde desteklemektedirler. Her iki grafikte de, Zl'E 'eğrisi ile 

ÖE e~risi birbirine çok yakın ve başabaş bir yükselme göster-

miştir. 

b. Y İşletmesi ile İlgili De~erleme 

ÇİZELGE- 44 ve 6l'den yararlanılarak hazırlanan ve Y 

işletmesindeki yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliği ile 

örgütlerin etkinliği arasındaki ilişkileri gösteren sonuçlar 

ÇİZELGE- 65'de verilmiştir. 

65 'deki tıfar.l\: 11 sütunu incelendifiincle, ort.:üama-

dan önceki fark de~erlerinden 5'i dışında kalan 13 de~erin üç 

ve üçten küçUk oldu~u görülmektedir. Bunlardan dört tanesi de 

"sıfır" çıkmıştJ.r. 

Y işletmesindeki örgütlerin genel ortalama etkinliti 

ile yöneticilerin zaman yönetimindeki genel ortalama etkinli~i 
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ETKi N LiK 

YONETiCIL ER 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

. ŞEKİL-16: X İşletmesindeki Örgütlerin Etkinliği ve 
Yöneticilerin Zaman Yönetimindeki Etkinliği 
Arasındaki İlişkiler. 

ETKINLIK 

YÖNETiCiLER 

2 4 6 8 10 12 14 16 lt) 20 

ŞEKİL-17: X işletmesindeki Örgütlerin Etkinliği ve 
Yöneticilerin Zaman Yönetimindeki Etkinliği 
Arasındaki İlişkilerin Ortalama Değ.erlere 
Göre GörlinUmü. 
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Ç İ Z E L G E - 65 

' Y İşletmesindeki Örgütlerin Etkinliği ve Yöneticilerin Zaman 

Yönetimindeki Etkinliği Arasındaki İlişkiler (X:) 

y Z.YE '(%) ÖE {%} i Fark~%) 

ı Örgütler/Yöneticiler ( +:...) 
·r T Sıra No Kodu '--' 

'~-. X X 
L 

ı B5 52 52 53 53 ı ı 
1 

2 A6 54 54 54 53 o ı 

3 Bl 56 55 53 53 3 2 

4 B2 56 56 53 54 3 3 

5 B6 56 56 57 54 ı 2 

6 A2 57 57 52> 54 5 3 

7 B4 57 57 54 54 3 
1 

3 

8 Bs 57 57 57 56 o ı 

9 c3 
; 

57 57 57 57 o o 

ı o B3 58 58 58 57 o .. ı 

ll A5 59 59 57 57 2 2 

12 B7 60 60 56 57 4 3 

13 A4 60 60 57 57 3 3 ' 

14 Bg 61 61 59 60 2 ı 

1 
15 c·2 61 61 63 60 2 ı f 

1 
" 

16 Al 62 62 57 60 5 
\ 

2 

17 A3 63 63 59 57" 6' 6 ,, 

18 G 65 65 56 56 9 9 

Genel Ortalama 
Etkinlik-- - 58' 

X 
58 57 57 ı., .. ı 

* Sütunlardaki ortalamaların bulunmasında "yürüyen ortala
mala~~yöntemi" kullanılmıştır. 
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arasında fark da nın dir. 

Bu sonuçlara göre, Y işletmesindeki toplam 18 örgütün 

etkinli~i ile.yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinli~i ara

sında pozitif yönde ve yakın 'bir ilişki olduğu sö,yrlenebilir. 

ÇİZELGE- 65 'in sonuçlarına göre çizilen ŞEKİL- 18 ve. 

19'daki grafikler de bu ilişkiyi açıkça göstermektedir. 

c. Z İşletmesi ile İlgili Değerleme 

ÇİZELGE- 45 ve 62'den yararlanılarak hazırlanan ve Z 

işletmesindeki yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliği 

ile örgütlerin etkinliği arasındaki ilişkileri gösteren so-

nuçlar, ÇİZELGE- 66'da verilmiştir. 

":) 

ÇİZELGE- 66'nın fark sütunu incelendiğinde, ortalama

dan önceki etkinlik farklarını gösteren değerlerden ikisi, sı

fır; biri, bir ve iki tanesi de ikidir. 

İşletmenin ZY8 ile ilgili genel ortalama etkinliği 68; 

ÖE ile ilgili genel ortalama etkinliği 67'dir. Dolayısıyla 

burada da iki etkinlik arasındaki fark "1" çıkmıştır. 

Yu.karıdaki sonuçlara göre Z işletmesindeki toplam 5 

örgütün etkinliği ile yöneticilerinin zaman yönetimindeki et

kinliği arasında pozitif yönde ve çok yakın bir ilişki olduğu 

söylenebilir. 

66'nın sonuçlarına göre çizilen ŞBliir 20 ve 

2l'deki grafiklerde görüldüğü gibi, her iki etkinlik e~risi 

birbirine çok yakın ve başabaş bir yükselme göstermektedir. 
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ETKiNLiK 

'.:) 

YÖNETiCiLER 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 zo 

ŞEKİL-18: Y İşletmesindeki Örgütlerin Etkinliği ve 
Yöneticilerin Zaman Yönetimindeki Etkinliği 
Arasındaki İlişkiler. 

ETKiNLiK 

YÖN ETi Ci LER 

2 4 6 8 ı o 12 14 16 18 20 

ŞEKİL-19: Y İşletmesindeki Örgütlerin Etkinliği ve 
Yöneticilerin Zaman Yönetimindeki Etkinliği 
Arasındaki İlişkilerin Ortalama Değerlere. 
Göre GörUnümü. 
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ÇİZELGE- 66 

Z İşletmesindeki Örgütlerin Etkinliği ve Yöneticilerin Zaman 

Yönetimindeki Etkinliği Arasındaki İlişkiler 

Örgütler/Yöneticiler ZYE (%) ÖE (%) rark (%) - -) 
- - -Sıra No Kodu X X X 

ı c 66 66 64 64 2 2 

2 G 66 67 66 66 o ı 

3 A 68 68 68 68 o o 
4 D 70 70 69 69 ı ı 

5 B 72 72 70 70 2 2 

Genel Ori;.Etkinlik 68 69 67 67 ı 2 

(x) Sütünlardaki ortalamaların bulunmasında "Yürüyen orta
lamalar yöntemi"kullanılmıştır. 

Dolayıs!l.yla bu.grafiklerde Z işletmesiyle ilgili söz konusu 

etkinlik ilişkisini destekleyen bir görünüm arz etmektedirJer. 

Yukarıdaki değerlendirmeden sonra, X Y ve Z işletmele

·. rindeki genel ortalama etkinlik ile yöneticilerinin zaman yö

netimindeki genel ortalama etkinliği arasında ilişkileri gös

termek amacıyla ŞEKİL-22'deki graf~k oluşturulmuştur. 

ŞEKİL-22'de görüldüğü gibi işletmelerin etkinliğini 

ve yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliğilıi gösteren 

eğriler birbirine paralel olarak yük.eelmektedirler. 

İşletmeler, zaman yönetimjndeki etkinlik ve örgütsel 

etkinlikteki başarıları bakımından sıralandığında, birinci. 

sırayı, X işletmesi, ikinci sırayı Z. işletmesi ve üçüncü sıra

yı da Y işletmesi almaktadır. 
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ETKiNLiK 

75 --

ZYE 

70 ÖE 

65 

60 YÖNETiCi LER 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

ŞBKİL - 20: Z İşletmesindeki Örgiitlerin Etkinliği ve Yöneti-

75 

70 

65 

60 

cilerin Zaman Yönetimindeki Etkinliği Arasındaki 

İlişkiler 

ETKiNLiK 

YÖNETiCiLER 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 o 

ŞEKİL - 21: Z İşletmesindeki Örgiitlerin ·Etkinliği ve Yönetici
lerin Zaman Yönetimindeki Etkinliği Arasındaki 
ilişkilerin Ortalama Degerlere GHre GörUnUmil 
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ETKiNLiK 

y z X. IŞLETMELER 

ŞEK!L-22: İşletmelerin Genel Ortalama·Etkinliği ve İşlet
~elerdeki Yöneticilerin Zaman Yönetimindeki 
Genel Ort~lama Etkinliği Arasındaki İlişkiler 

1 

B. YÖNETj_ç_:t_L._J;2_13-İN ZAMAN YÖNETİMİNDEKİ ETKİNLİGİ İLE 

öRGüTLERİ:t:T E.TKİNLİG İ ARASI:r:mı\r~~.İ§~İLE.Rİ~ .:~;ş}]~J: 
OLARAK DEGERLEMESİ 

roneticilerin zaman yönetimindeki etkinliği ile ör

gütlerin etkinliği arasındaki ilişkilerin belirlenip değer

lendirilmesinde yararlanmak üzere, ÇİZELGE- 67 oluşturulmuş

tur. ÇİZELGE- 67'de görüldüğü gibi, araştırma kapsamındaki 

tüm yöneticiler, 'zaman yönetimindeki etkinlik oranlarına gö

re bir sıralamaya tabi tutulmuştur. Bu sıralamaya göre bütün 

yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliğini,. örgütlerinin 

etkinliğini ve bu iki etkinlik arasındaki farkı gösteren so-



ÇİZELGE - 67 422 

Örgütlerin Etkinli~i ve Yöneticilerin Zaman Yönetimindeki 

Etkinliği Arasındaki İlişktler (*) 

[Örgütler/Yöneticiler ZAivlAN YÖNE'l'İHiND.EKİ ÖRGÜTSEL 

ETKİNLİK · ETKİNLİK % 
r-------~------~~ 

J 
i 

ı 
ı 

ı 
ı 
i 
' i 
1 
j 

ı 
i 
ı 
ı 

ı 
L 

ı 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
lO 

ll 

12 
13 
14 
ı5 

ı6 

ı7 

ı8 

ı9 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1 
! 

ı 
g 

ı 
.ı 
i 
t 
ı 
ı 
ı n 

~ 
~ 
\ 

. ~ , 
l ; 
~~ 

\ 
·~ 

1 
~ 
' ) 
ı 
~ 
ı 

ı ., 
~ 
ı 

ı 

1 

KODU 

52 
54 
56 
56 
56 
57 
57 
57 
57 

YB 
3 58 

YA 59 5 
YB ı 60 ! 7 
YA 60 ı~ 4 ı YB

9 61 
! YC 2 61 
ı YA ı 62 ı 

ı YA 63 3 ı 
YG 65 ı 

ı 
XE 65 §" 

ı 
XB 66 
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nuçlar ilgili sütunlara ye:rleştirilmi.f}tir. 

C Tfl"""~r<-r:o 67 . 1 ~. "• d .. _,_ .. ı . 
:,~J.t.Jl.JJ.Ju.ı;;- 1 nce _,s ncllgı n e, yone ı., ı cı e rı n zamr:ın yö-

netimindeki etkinlik yüzdeleri arttıkça - bazı ayrık durum-

lar dışında - genelde örgütsel etkinlik yüzdelerinin de art

tığı görülmektedir. ÇİZJJ:LGE- 67 'deki fark sütv.nunda oluşan 

rakamlardan da, iki e tkinlik arasındaki p'~zi tif ili§ki açı.k-

ca görülmektedir. 

Söz konusu ilişkiyi grafil::le ds belirlemek amacJ.yla 

ÇİZELGE- 67'nin ortalamadan önceki etkinlik de~erlerine gö-

re ŞSY~L- 23 ve ortalama etkinlik değerlerine eöre ŞEidL- 24 

oluşturulmuştur. 

ŞEKİL- 23 'de görüldüğü gibi yöneticilerin za:rıan yöne-

tirnindeki etkinliğini belirten e~ri yukarıya do~ru yükseldik-

çe, örgütsel etkinli~i belirten eğri de zikzaklar çizerek 

yükselme eğilimi göstermektedir. 

ŞEKİL- 24 'deki grafik, ortalama e tkinlik de~:erlerine 

göre çizildiğinden, söz konusu zikzaklar büyük ölçüde yumu

şamış durumdadır. Dolayısıyla bu grafik iki etkinlik arasın-

daki "pozitif" ilişkiyi daha açık bir biçimde göstermektedir. 

ÇİZELGE- 67'nin en son satırında gösterilen genel or

talama e tkinlik sonu.çlarına göre, yöneti ci leri n zaman yöne

timindeki ortalama etkinliği, % 63; örgütlerin ortalama et-

kinliği ise, 7S 61' dir. Bu sonuçlara göre, iki ortalama et-

kinlik değeri arasındaki fark % 2 çıkmıştır. 13u sonuç, bir 

örcü·bün etkinlik dUzeyinin1 o örgüt yöneticisinin zaman yö

ne timinde ki e tkinlik d Uzeyine çok yakın oldu(r,unv. göstermek-

te dir. 
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ET KIN LiK 

YÖNETiCiLER 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 JO 

ŞEKİL-23: Örgütlerin Etkinliği ve Yöneticilerin Zaman 
Yönetimindeki Etkinliği Arasındaki İlişkiler. 
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YÖNETiCiLER 
~~~--~~~--~~~--~~~--~~~--~~~ 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 JO 

ŞEKİL-24: Örgütlerin Etkinliği ve Yöneticilerin Zaman 
Yönetimindeki Etkinliği Arasındaki İlişkilerin 
Ortalama D~ğerlere Göre Görünümü. 

('.'. 
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Yukarıdak.i değerlendirmelere göre, "örgUtlerin e,tki n-
~ 

li?.h i le yöne tic i leri n zaman yöne tirnindeki e tkinlifi;i ar o s ın-

da pozitif bir ilir;ıki vardır 11 biçimindeki VARSAYDil- J' Un· do(~

rulandı~ı görülmektedir. 

Bu aşamada, yukarıda belirlenen ilişkiyi, daha ayrın-.. 
tılı olarak görmek amacıyla, yöneticilerin zaman yönetir:ıin-· 

deki etkinli~ini belirleyen de~işkenler ile örgütsel etkin

lik arasındaki ilişkileri gösteren ÇİZELGE- 68 oluşturulmuş-

tur. 

ÇİZELGE- 68'de,önce tUrn örgütler etkinlik oranlarına 

göre küçUkten büyüğe doğru sıralanmış ve her örgüt yönetici-

sinin zaman yönetimindeki etkinliğini belirleyen değişkenler-

le ilgili etkinlik oranları yazılmıştır. Daha sonra etkinlik-

lerarası ilişkileri daha açık bir biçimde gösterebilmek düşün

cesiyle örgütsel etkinliği gösteren değerler ve ZYE ile ilgi

li değişkenierin değerleri gruplandırılmıştır. Buna göre ör

gütsel etkinliği % 52-54 arasındaki altı örgüt I. grupta; ör

gütsel etkinliği % 56-64 arasındaki 13 örgüt II. grupta ve 

örgütsel etkinliği % 65-75 arasındald ll örgüt de III. grupta 

toplanmıştır. Her grubun çizelgadeki etkinlik konularıyle il

gili ortalama etkinliği bulunmuştur. 

Bu gruplamada etkinliği "orta düzeyin altında" olan 

(etkinli~i yaklaşık % 50 olan) örgütlerin I. grupta; etkin

liği "orta" olarak nitelendirebilecek (etkinliği yaklaşık 

% 60 olan) örgUtlerin II. grupta; etkinliği "iyi" olarak ni

telendirilebilecek (etkinliği yaklaşık % 70 olan) örgütlerin 

de III. grupta olmasına özen gösterilmiştir. 
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Ç!ZELGE-68 
Yöneticilerin Zaman Yönetimindeki Etkinligin~ Belirleyen 
Degişkenler !le Örgütsel Etkinlik Arasındaki !lişkiler 

Örgütler/ ÜE PZE ÖZB YZE DZE YeZE DOZ ZYE 
·~ 

[Yöneticiler % % % (ı~ '~.1 
1'- % % % 9~ 

Gruu Sıra KODU! - -
No X X X X X X X X 

ı YA2 52 65 41 77 22 50 28 57 

2 YB5 5,3 53 41 58 20 50 50 52 
§j. 

3 YB1 531 53 55 77 33 o 22 56 
,~ ..... 

6 4 YB2 53 53 74 56 50 47 64 67 40 34 50 50 33 39 56 55 
• 

H 5 YA6 54 38 45 58. 401 50 50 54 

6 YB4 54 ı 50 50 66 47 100 50 57 
1 

7 YB 56 97 50 72 531 50 17 60 
7 

8 YG 56 67 68 76 83 50 61 65 

9 YB6 57 62 52 58 531 50 50 56 

lO YB8 57 . 74 50 66 40. 50 33 57 
i 

ll YC 3 57 41 55 67 27! 50 72 57 

12 YA 57 79 50 64 ~~ı45 50 50 1 59 
5 

72148 13 YA4 57 59, 65 68 50 60 72 71 50 50 60 61 
ı 

§j 
14 YA1 57 62 55 83 53 50 39 62 

15 YB 58 62 55 67 40 1 50 61 58 P" 

33! 
t5 3 

16 YB9 59 76 68 77 50 50 61 . 
531 H 17 YA3 59 82 59 78 50 33 63 H 

18 YC 2 63 59 68 69 471 50 67 61 

19 zc 64 62 82 72 471 50 22 66 
ı 1 

20 XE 651 47 77 77 271 50 50 65 

21 XB 66 71 73 72 271 50 44 66 

22 ZG 66 63 87 67 401 50 22 66 

23 XF 68 68 82 69 401 50 44 66 

24 ZA 68 62 100 63 47 100 28 68 

25 XC 69169 82 68 68 82 73 72 27 51 50 70 61 54 67 69 
p~ 26 76 82 69 531 50 72 70 p ZD 69 
f§ 27 XG 70 57 77 74 80ı 100 61 71 

' i . 28 ZB 70 62 86' 75 so! 50 83 72 
H 
H 671 H 29 XD 70 

~~ı 
82 78 100 61 ı 74 

30 XA 75 91 78 731 100 67 i 75 

Genel Ort. 61 67 65 71 44 55 46 63 
Etkinlik 

ı 
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ÇİZELGE- 68 1 de, g8rLildüğü gibi I. r;rup taki YeZE. dışın

da kalan bütün etkinlik de~erleri, II. gruptakilerden küçük; 

II. gruptaki PZE dışında kalan bütün etkinlik değerleri de 

III. gruptakilerden küçük çıkmıştır. Başka deyişle örgütle-

rin ortalama etkinliği yükseldikçe, yöneticilerin zaman yö-
>c 

netimindeki etkinliğini belirleyen bütün değişkenierin (PZ, 

öz, YZ, PZ, YeZ, DOZ) etkinliğinde de yükselme olmuştur. 

ÇİZELGE- 68'in verilerinden yararlanılarak oluşturulan 

c:;ı:;ıT(J..:..L 
';,'.Wl· - 25'deki grafik de söz konusu eğilimi açık bir biçimde 

göstermektedir. 

Yukarıdaki değerlendirmelerden şu sonuç çıkarılabilir: 

Örgütlerin etkinliği ile yöneticilerin zaman yönetimindeki et

kinliğini belirleyen her bir değişkenin (planlamada zaman, ör-

gütlernede zaman, yürütmede zaman, denetlernede zaman, yetiştir

mede zaman ve dinlenme ortamında zaman) etkinliği arasında po-

zitif bir ilişki bulunmaktadır. Dolayısıyla VARSAYIH- 3'ün alt 

başlıklarında verilen VARSAYIM- 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e ve 3/f'-

nin doğrulandığı görülmektedir. 



85 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

429 

ETKiNLiK 

/ .... /···· 
ÖE 

PZE 
..---- 1 1 

i 
1 

/veZE 1 
1 i 

/ i 
i 

1 1 
1 1 

1 
1 ... :-DOZ 
1 1" 

~ 
i '/ 

,.? . ,.,. 
·-·-·J ,f" .-ozE 

/ 
/;' 

/ 
/ 

// 
/ 

If / 
/ 

ll 
/ 

/ 

ll / 
ll 

/ 
/ 

/1 
// '/ 

/ ll , /1 
// 

/1 1 

,f 1 
1 

1/ 1 /.1 1 p 
/l 1 

tl 1 
ll 1 

,jl 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 • 

'------.-------,.-------,.-------4 ·YÖN ET i C i LER 
Il lll 

ŞEKİL-25: Yöneticilerin Zaman Yönetimindeki 
Etkinliğini Belirleyen Değişkenler İle 
Örgütsel Etkinlik Arasındaki İlişkiler. 
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İnsanların mal ve hizmet gereksinimlerini karşıla

mak amacıyla kurulan işletmeler, çeşitli çıkar gruplarının 

(üretim etmenlerinin sahipleri, tüketiciler ve üretimden 

dolaylı olarak etkilenenler) beklentilerine yanıt vermek 

durumundadır. İşletmeler, söz konusu çıkar gruplarına ka

nış verici yararlar sunabildikleri ölçüde amaçlarına erişe

bilir ve netkin" işletme niteliğini kazanabilirler. 

Belirli bir amaca yönelik olarak yapılan eylemin 

etkinliğini, büyük ölçüde eylemi başlatma ve bi tirmedeki 

zamanlama ile eylemin süresi belirlemektedir. İşletme yö

netiminin amaçlı ve eylemsel bir süreç olması nedeniyle de 

işletmenin etkinliğini belirleyen etken "zamandır". 

Zaman, farklı konularda ve farklı varlıklar için 

değişik anlamları belirtmektedir. İşletmedeki zaman, dü

zenli bazı değişmelerin belirlediği, herkesin aynı birim

lerle belirttiği ve ölçtüğü, "gerçek zaman" türünde olup 

işletmenin en kıt ve en değerli kaynağı konumundadır. 

Her işletmenin işlevlerini yerine getirmeye yetecek 

ölçüde iş zamanına gereksinimi vardır. İşletmede iş zamanı

nı oluşturan ögeler ise, işgören ve rnakinalardır. Makina-
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lardır. Makinalar, çalıştıkları süreyi (gerçek zamanı) ay
~ 

ne:ı:ı işe dönüştUJ;'ürken; işgörenler, çalıştıkları süreyi 

"öznel zaman 11 olarak işe dönüştürmektedirler. Dolayısıyla 

işgören zamanı ve makina zamanı nitelikleri bakımından bir-

birinden farklılık göstermektedir. İşgörenlerin işletme a-
y 

maçlar'ına en fazla katkıyı sağlayabilmeleri, işletmedeki 

zamanı gerçek zamandan daha hızlı aktığını hissedebilecek-

leri bir Höznel zaman" ortamında çalışmalarına bağlıdır. 

İşletmedeki zaman 1 kaynağı bakımından işgören ve 

makina zamanı; oluşturulduğu yer bakımından, işletmede 

yaratılan ve işletme dışından sağlanan geçici zaman; kul

lanıldığı yer bakımından, işletme amaçları yönünde ve iş-

letme amaçları dışında kullanılan zaman biçiminde türlen

dirilebilir. 

İşletmede oluşturulan iş zamanlarının belirli grup

lara ayrılıp bölümlendirilmesi ile işlev zamanları oluş-

maktadır. Bunlar yönetim işlevi zamanı, örgüt işlevi za-

manı, pazarlama işlevi zamanı, üretim işlevi zamanı, finans 

işlevi zamanı, işgören işlevi zamanı, muhasebe işlevi zama-

nı, ar-ge işlevi zamanı ve halkla ilişkiler işlevi zama-

nıdır. 

Her işletme işlevi zamanının diğer işlev zamanları 

üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri bulunmaktadır. ör-

güt işlevinin işletme zamanına katkısı, diğer işletme iş-

levleri gibi "eylemsel" nitelikte değil, "yapısal" nite

liktedir. Örgüt işlevi, belirli bir sürede örgütsüz ola-

rak yapılamayan işlevin yeter sayıdaki işgören ve makina 
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ile yapılmasını sağlayabilmektedir. Böylece örgiit işlevi, 

belirli işlerin yapılması için gerekli olan "yoğunlaştı

rılmış bir zaman 11 türü yaratmaktadır. Bu yoğunlaştırılmış 

zaman, örgütü oluşturan bireylerin tek tek çalışarak oluş

turacakları iş zamanları toplamından daha fazla bir de

ğere sahiptir. 

İşletmedeki yönetsel enerjiyi, çeşitli yönetim ba

samaklarında bulunan ycSneticiler sağlar. Bu nedenle işlet

menin yönetsel zamanı, yönetsel nitelikleri birbirinden 

farklı olan çeşitli kademelerdeki yöneticilerin ürettiği, 

özgiin yönetse! zamanlardan oluşmaktır. İşte bu değişik ni

telikleri olan yönetsel zamanların birbirleriyle ve diğer 

işlev zamanlarıyla olan etkileşiminden de "özgün bir iş

letme yönetimi zamanı" ortaya çıkmaktadır. 

İşletmedeki yönetim işlevinin diğer işlevler üze

rinde egemen bir konumda bulunması nedeniyle, yönetim iş

levi zamanı, işletme zamanı üzerinde karar verici bir rol 

oynamaktadır. Böylece işletmede zamanın hangi nicel ve ni

tel ölçülerde ve nasıl oluşacağını yönetsel zaman belirle

mektedir. Yönetimin yapacağı eksik bir planlama, verece

ği acele bir karar ya da saptayacağı yanlış bir yöntem 

işletmeye çok pahalıya malolabilir. 

Sonuç olarak bir işletmenin etkinliğini, işletme 

yönetimindeki zamanın niteliği belirlemektedir. Dolayı

sıyla işletmelerin etkinliği, işletme yc5neticilerinin 

zamanı etkin kullanmalarına bağlidır. 
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Eskişehir Kamu Kesimi işletmelerinde yaptığımız 

uygulamalı araştırmada, kuramsal araştırma ve incelemeler-

den çıkarılan yukarıdaki sonucu doğrulayıcı nitelikte bul

gular elde edilmiştir. Eskişehir'deki TÜLOMSAŞ, Şeker 

Fabrikası ve Sümerbank Basma Sanayii Müessesesinden top

lam 30 yöneticinin katıldığı araştırma ile ilgili saptanan 

bulgular şunlardır: 

ı. Yöneticilerin zaman yönetimindeki ortalama et

kinliği "düşük" olarak nitelendirilebilecek bir düzeyde

dir (% 63). Zaman yönetimindeki etkinliği düşüren belli 

başlı nedenler şunlardır: 

a) Planlama ile ilgili zaman kayıpları: 

- Yöneticilerin planlama işlevine yeterince 

zaman ayırmaması, günlük zamanın önemli bir bölümünü bas-

makalıp niteliği olan işlerde harcaması. 

- Yöneticilerin günlük işlerini önceliklerine 

göre ve yazılı biçimde planlamaması; önemli işlerin er-

telenmesine ve zamanın verimsiz alanlarda harcanmasına 

ortam oluşturması. 

b) Örgütleme ile ilgili zaman kayıpları: 

- İşletmelerde örgüt klavuzundan yeterince ya

rarlanılmaması. Dolayısıyla işe yeni başlayan bir işgöre

nin görevi ile ilgili tüm ayrıntıları yöneticiden öğren-

rnek zorunda kalması. 

- Yöneticilerin örgütlernede bilimsel yöntemler

den yararlanmaması. Dolayısıyla işgörenlerin ilgi duymadık-
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ları işleri verimsiz yontemlerle yapmaları. 

- YBneticilerin yetki devretmekten kaçınmaları 

ve başkalarının kolayca yapabileceği türden işleri yapma

ları. 

c) Yürütme ile ilgili zaman kayıpları: 

- Yöneticilerin görüşmeciler için belirli saat

ler saptamamaları ve ilgisiz konularda görüşme yapmak zo

runda kalmaları. 

- Yöneticilerin uzun ve anlaşılması güç olan buy

ruklarla ilgili sık sık işgörenlerden gelen sorulara yanıt 

vermek durumunda kalmaları. 

- Yöneticilerin çalışma kesilmelerini denetleye-

meme leri. 

d) Denetleme ile ilgili zaman kayıpları: 

- Yöneticilerin astıarına yeterince güvenmemele

ri ve devrettikleri işleri ayrıntılı olarak denetlemeleri. 

- Yöneticilerin günce tutma alışkanlığının ol-

maması. 

e) Yetiştirme ile ilgili zaman kayıpları: 

- Yöneticilerin mesleki eğitim çalışmalarına ye

terince zaman ayırmamaları. 

f) Dinlenme ile ilgili zaman kayıpları: 

- Yöneticilerin uzun sUreli çalışmaları ve din

lenıneye yeterince zaman ayıramamaları. 



2. Örgütlerin ortalama etkinliği, 11 düşük11 olarak 

nitelendirilebilecek bir düzeydedir C% 61). Örgütlerin 

etkinliğini düşüren belli başlı nedenler şunlardır: 
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a. Yöneticilerin en son yöntem ve teknikleri yakın

dan izleyememeleri. 

b. Yöneticilerin dinlenmeden çalışmaları ve çalışma 

kesintilerini denetleyememeleri. 

c. Örgütlerin gereksinim duyduğu nitelikli işgören 

ve fon sağlamadaki güçlükleri. 

d. Örgütlerdeki işgören sayısının gereksinim duyu

lan sayının altında olması, fiziksel ortamın yetersizliği. 

e. Örgütlerin işgörenlere sağladığı maddi ve sosyal 

olanakların yetersizliği, işgörenlerin yeterince güdülen

memesi. 

3. Yöneticilerin zaman yönetimindeki ortalama et

kinliği ile örgütlerin ortalama etkinliği birbirine çok 

yakın düzeydedir. (ZYOE: % 63, ÖOE: % 61) Yöneticilerin 

zaman yönetimindeki etkinliği yükseldikçe, örgütlerin et

kinliği de yükselmektedir. Başka deyişle iki etkinlik ara

sında "pozitif" bir ilişki bulunmaktadır. 

Yukarıda özetlenen bulgulardan da anlaşıldığı gibi, 

araştırma öncesinde kuramsal inceleme ve araştırmalara 

göre belirlenen şu üç temel varsayım doğrulanmıştır: 

ı. Yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliği dü-

şüktür. 
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2. Yôneticileri~ zaman yönetimindeki etkinli~inin 

düşük olmasına neden olan planlama, örgütleme, yürütme, 

denetleme, yetiştirme ve dinlenıneye bağlı zaman kayıpları 

vardır. 

J. Örgütlerin etkinliği ile yöneticilerin zaman yö

netimindeki etkinliği arasında pozitif bir ilişki vardır. 

Bu sonuçlara göre, örgütlerin etkinliğini arttırmak 

için yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliğini düşüren 

nedenlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yöneticilerin 

zaman yönetimindeki etkinliğini yükseltmeda yardımcı ola

bilecek öneriler şunlardır: 

ı. Yöneticiler zamanı kullanma biçimlerini belirle

melidirler. Bu konuda "günce tutma" yöntemi oldukça yarar

lı olabilir. Yöntem kısaca şu şekilde özetlenebilir: 

- İlk aşamada, yönetici en az iki hafta süre ile 

yaptığı tüm işleri, l5'er dakikalık dilirolere ayrılmış gün

ceye, anında kaydeder. 

- İkinci aşama analiz aşamasıdır. Yönetici her 

günlin sonunda zamanını nerelerde kullandığını analiz eder. 

Bu analizin sonucunda süresinde indirim yapılması gereken, 

başkalarına devredilmesi gereken, iptal edilmesi gereken 

ve aynen sürdürülmesi gereken çalışmalar belirlenir. 

Yöneticiler bu sonuçlara göre hiç zaman kaybetmeden 

bazı işleri yardımcılara ya da sakretere devretmelidirler. 

Başlangıçta devredilen işlerde bazı aksamalar olabilir. 

Ancak bu aksaklıklar yöneticilerin de yardımıyla kısa sü-
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. 
rede düzelecektir. Bunun için işlerin devredildiği kişi-

lere yeterince güvenilmesi gerekir. 

Yetki devrinden sonra yapılacak iş, zaman lcaybına 

yol açan bazı çalışmaların süresini azaltmak ve bazı ça-

lışmaları da tümgyle iptal etmektir. 

Yöneticiler başlangıçta, söz konusu de.ğj_şiklikler 

nedeniyle bazı yerleşik alışkanlıklarJ_ndan vazgeçmek zo

runda kalmanın güçlüklerini yaşayabilirler. Ancak güçlü 

bir öz-denetim ile bu güçlükleri kolayca aşacaklardır. 

2, Yöneticiler her günün başlangıcında, yapacakları 

bütün işleri önceliklerine göre bir kağıda yazmalıdırlar. 

Bu alışkanlık önemli işlerin geciktirilmesini önleyeceği 

gibi zamanın daha verimli alanlarda kullanılmasını sağla-

yacaktır. 

Hazırlanan ~tnlük planlarda, planlama çalışmaları

na ortalama 2,5-3 saat zaman ayrılmalıdır. Böylece yöneti

c i dikkat ini' c)rgütteki basmakalıp ni te likteki işlerden 

çok örgütün geleceği üzerinde yoğunlaştırabilecektir. 

3. Yöneticiler işe yeni başlayan işgörenlere bir 

örgüt klavuzu ve işgörenin yapacağı işleri ana hatlarıy

la gösteren iş tanıtımı verilmelidir. Böylece yöneticiler, 

işgörenlerin görevleri ile ilgili sorularına sık sık yanıt 

vermek zorunda kalmayacaklardır. 

4. Yöneticiler hareket ve zaman etüdü, iş analizi 

iş değerlernesi ve işgören değerlemesinden yararlanmaya 

önem vermelidirler. İşlerini kaybetmiş ya da yeni oluş-
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turulan· işler için söz konusu etüd, analiz ve de[~erlemeler, 
~ 

zaman kaybetmeden bilimsel kuruluşlardan alınacak yardımlar-

la yapılmalıdır. 

5. Yöneticiler işletme içinden ve işletme dışından 

gelecek gör~şmeciler için belirli saatler saptamalıdır. Bu 
·o 

görüşme saatleri örgütteki bütün işgörenler tarafından bi-

linmelidir. İşletme d:tşından gelecek ziyaretçilere de be

lirlenen görüşme saatleri içinde bir randevu verilmeli, ola

bildigince randevusuz görüşmeci kabul edilmemelidir. Bu ko

nuda yöneticiye en önemli yardımı sekreteri sağlayacaktır. 

Sekreteri olmayan yöneticiler, kapılarını sürekli kapalı 

tutmaya özen göstermeli ve kapılarında görüşme saatlerini 

belirten bir yazı bulundurmalıdırlar. 

6. Yöneticiler çalışma leesilmelerini denetim altı

na almalıdır. Yöneticilerdeki çalışma kesilmesinin en önem-

li nedeni telefondur. Yönetici sekreteri yüz-yüze görüşme-

lerde olduğu gibi telefon konusunda da 11 düzenleyicilik" gö

revini yaparak yöneticiye önemli ölçüde yardım sağlayabilir. 

Yönetici önemli konularda çalışırken sekreterine "telefon 

bağlama11 talimatını vermelidir. 

Yöneticilerin çalışma kesilmelerinden kaçınmak için 

yararlanabilecekleri en etkili·yol, odayı terketmektir. Yö-

neticiler yoğun· bir diklcat isteyen çalışmaları için, kim

senin kendisini rahatsız ederneyeceği başka bir o,dayı kul-

lanabilirler. 

Çalışma kesilmelerine neden olan "evrak onaylarının" 

belirli saatlerde yapılması sağlanmaladır. Ayrıca bir kısım 
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evrak onaylarında yetki devri yapılması yara:ı;:-lı olacaktır. 

' 
7. Yöneticiler uzm~ ve anlaşılması güç olan buyruk-

ları verirken yazılı ve sözlü araçları birarada kullanmaya 

özen göstermelidirler. Böylece astlar, duraksadıkları nok-

talarda yöneticiye gitmek yerine yazılı yönergeye başvura
·~ 

caklar; yöneticiyi çok ayrık durumlar için rahatsız edecek-

lerdir. 

8. Yöneticilere zaman kaybettiren bUrokratik niteli-

ği olan bazı yazışmaların azaltılması için gerekli düzenle

meler yapılmalıdır. Araştırmaya katılan işletmelerin kamu 

kesiminde bulunması nedeniyle söz konusu düzenlemelerden 

bazılarının bakanlık düzeyinde yapılması gerekebilir. 

9. Yöneticiler ayrıntılı denetlemeden kaçınmalıdır-

lar. Bunun için öncelikle astıara güvenilmesi gerekir. Yö

neticinin denetlemelerde yararlanabileceği bazı anahtar 

niteliğinde noktalar saptayıp denetlerneyi sadece bu nokta

larda yapması, önemli ölçUde zaman kazandıracaktır. 

10. Yöneticiler meslekleri ile ilgili kurs, seminer, 

konferans ve yayınları izlemeye zaman ayırmalıdırlar. Ay

rıca işletme yöneticileri, Universitelerle işbirliği yapa

rak işletmedeki tUm yöneticilerin mesleki yönden bilgileri-

ni tazeleyecek kurs ve konferanslar düzenlemelidirler. 

ll. Yöneticiler çalışmalarını normal çalışma saatleri 

(8 saat) içersinde bitirmeye çaba göstermelidirler. Bu ko

nuda "günce analizinin" yararları çok fazla olacaktır. Öte 

yanda.n her yönetici yıllık izninin büyük bir bölümünü mut-
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laka kullanmalıdır. Yeterince dinlenmeden çalışan yönetici

lerin çalışına verimleri, dinlenen yöneticilere göre düşük 

olacaktır. 

12. Yöneticiler yardımcılarını, her an kendi yerle

rini alacak ve örgütteki çalışmaları aksatmadan yürütecek 

biçimde yetiştirmelidirler. 

13. İşletmelerdeki merkezcil yönetim biçimi, gerek 

bakanlık düzeyinde, gerek yasalarda yapılacak düzenlemeler

le değiştirilmelidir. Böylece işletmelerdeki her yönetici

nin kendi birimini ilgilendiren kararlarda daha fazla rol 

alması sağlanmalıdır. 

Sonuç olarak, yukarıdaki önerilerden yararlanılması 

durumunda yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliği yük

selecek ve buna bağlı olarak da örgütlerin etkinliğini yük~ 

selten belli başlı şu gelişmeler olacaktır; 

ı. Yöneticiler meslekleri ile ilgili öğrendikleri 

en son yöntem ve teknikleri örgüte yansıtabilecekler ve 

çalışmalardaki yöntemlerin verimliliği yükselecektir. 

2. Yöneticilerin yoğun bir dikkat isteyen konularda 

kesintisiz olarak ve dinlenmiş biçimde çalışabilmeleri ne

deniyle yönetsel zamanın verimi yükselecektir. 

3. Yöneticiler, örgütün nitelikli işgören ve fon 

gereksinimlerini önceden belirleyip bunları nerelerden ve 

ne şekilde sağlanabileceği konusunda planlar yapabilecek

lerdir. Dolayısıyla söz konusu girdilerin zamanında sağ

larunası ile ilgili güçlükler büyük ölçüde hafifletilmiş 
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olacaktır. 

4. İşletmelerde örgütlemenin bilimsel yöntemlerle 

yapılmasının sonucu olarak "işe göre işgörenıı ve "işe göre 

ücret" anlayışı olacağından; nitelikliişgören bulma güç-

lükleri azalacak ve mevcut işgörenlerin.işe olan ilgisi .,.,. 
•J 

artacaktır. 

Bu bölümdeki sonuçlar, yöneticilerin zaman yöneti

mindeki etkinliği ile örgütsel etkinliğin oluşum modelini 

gösteren ŞEKİL-26'da özetlenmiştir. 

ŞEKİL-26'daki simgelerin karşılıkları aşağıda gö

rülmektedir: 

YZYE : Yöneticinin Zaman 
Yönetimindeki 
Etkinliği 

YZYOE 

PZE 

Yöneticinin Zaman 
Yönetimindeki Orta
lama Etkinlik 

: Planlama Zamanındaki 
Etkinlik 

ÖE Örgütün Etkinliği 

ÖOE : ÖrgütUn Ortalama 
Etkinliği 

İE İşin Etkinliği 

E : Enerji 

PZR : Pazarlama bölümü 

ü : Üretim bölümü 

ÖZE Örgütleme Zamanında- F 
ki Etkinlik İ 

: :!!,inans bölümü 

: İşgören bölümü 

YZE : Yürütme Zamanındaki M : Muhasebe bölümü 
Etkinlik 

DZE Denetleme Zamanın
daki Etkinlik 

YeZE 

DOZE 

Yetiştirme Zamanın

daki Etkinlik 

Dinlenme Zamanın
daki Etkinlik 

Hİ : Halkla İlişkiler bölümü 

. A-G Araştırma Geliştirme 

bölümü 

GM : Genel Müdürlük 
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ŞEKİL- 26 1 da gc5r\Udü[~ü gibi, isıletmeyi simgeleyen 

d:Lkd(:irtgenin ayaktt:ı. kala b :."Llmesi, dikt örtgenin alt ın daki 

işletme ile ilgili çıkar gruplarını (üretim etmenlerinin 

sahipleri, tüketiciler ve üretimden clolaylı olarak etki

lenenler) sime;eleyen deste:::;:Ln buhmms.sına bae;lıdır. İşlet

menü1 ya:;ıt'unını si..irdUrebilmesi için gereksinim duydui!;u söz 

kom.ı.su desteğin sa~i:lanabilmesi ise, i~}letmenin etkinli

ğine bae;lıdır. İşletmenin etkinliği 11 zayıfıı d"lizeyden "yük

sek11 düzeye doğru yükseldikçe etkinlik ibresüıin çengeli, 

işletme ile ilgili çıkar gruplarını simgeleyen deste?~in 

çengelini daha sıkı biçimde };:avrayacak ve işletmenin. gücü 

artacaktır. Tersi dtı.rumda ise, etkinlik çengelinin etestek 

çengeli ile olan ilisıkisi giderek zayıflayacak ve i§letme

nin yaşamı tehlikeye girecektir. 

~~EKİL' de görüldükU gibi etkinli_f~i orta düzeyde olan 

b ir ir:;ıletmenin (uygulamalı araştırmada, işletmelerin ZYOE' si 

ve ÖE' si orta düzeyde çıkmıııtır.) İşletme ile ilgili çıkar 

gruplarından aldıGı destek zayıflamaktadır. 

İşletmenin etkinliği ( ÖE) işletmeyi olu§turan bö

lüm düzeyindeki örgütlerin (üretim bt:ilümü, pazarlama bö

lümü gibi) etkinlik ortalo.malarıyla belirlenmektedir. Bu 

nedenle ŞEKİL'de görüldüğü e;ibi, işletmenin etkinliği, 

bc.ilüm etkinliklerini gösteren sekiz küçUk dairenin merke

zindeki, ÜDE ( örg;ütün ortalama etkinli~i) ile gösterilen 

dairede oluşmaktadır. 

Bölüm di..izeyindeki öre;ütlerin etkinliği, örgütsel 

etkinligi belirleyen lco:~ullar (iş görenlerin doyumu, ı:;ir-
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dilerin yetmezliği, sorunlar vb) çerçevesinde, yapılan 

işlerin etkinli[i;i ( İE) ile belirlenmektedir. J3u nedenle 

ŞEKİL'de pazarlama örgütünUn etkinliğini gösteren 11 kasnak 11 , 

örgütsel etkinliği belirleyen 11yataku içinde dönmektedir. 

Bölümlerdeki etkinli~in oluşum biçimi, sadece pa-

zarlama örgütü için gösterilmiştir. Pazarlama örgütünde-

ki etkinlik, bir "kayış-kasnak" sistemi ile işletmenin 

etkinliği içersindeki (ÖE'deki) pazarlama bölümüne bağlan-

mıştır. 

Bölümdeki işler sahip oldukları eğitim, deneyim 

ve yeteneklerine göre; bedensel ruhsal ve düşünsel enerji 

üreten işgörenler tarafından yerine getirilmektedir. Bu 

nedenle ŞEKİL'de işlerin etkinliği, ayrı bir "kayış-kas-

nak" sistemi ile işgörenin eğitim, deneyim ve yetenekle-

rinin oluşturduğu "yatak 11 içinde dönen ve işgöreni simge-

leyen bir kasnağa bağlanmıştır. 

Bölümdeki işlerin etkin biçimde yerine getirile-

bilmesi, işgörenlerin zamanı etkin bir biçimde kullana-

bilmelerine bağlıdır. Bu nedenle işgörenin işe verdiği 

enerji, bir kayış-kasnak sistemi ile zamanı simgeleyen 

"kasnağa" bağlanmıştır. 

Sonuçta bir işletmenin etkinliği ( ÖE) 'de iŞf~Ören-

lerin, örgütsel etkinliği belirleyen koşullar çerçevesin

de, zamanı etkin bir biçimde kullanmalarına bağlı olmak-

tadır. 
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Yöneticiler, zamanı, sahip oldukları eğitim dene
~ 

yim ve yetenekleri çerçevesinde; düşünsel, bedensel ve 

ruhsal enerjiye döntigttireceklerdir. §l~KİL' de yönetsel 

enerjiyi simgeleyen kasnak, yöneticinin e:ğitim, deneyim 

ve yeteneklerini simgeleyen yatak içinde ve zamana bağ-

lı olarak dönmektedir. 

Yöneticinin zaman yc5netimindeki etkinliğini, söz 

konusu yönetsel enerjiye ba,t;lı olarak oluşan altı de[;iş-

ken (PZE, ÖZE, YZE, DZE, YeZE ve DOZE) belirlemektedir. 

Bu nedenle ŞEKİL'de pazarlama yöneticisinin etkinliği 

(PZR, YZYE), altı değişkenin merkezindeki dairede oluş-

muş ve kayış kasnak sistemi ile yönetsel enerjiye bağ-

lanmıştır. 

Yöneticilerin zaman yönetimindeki etkinliği, etkin

liği yükselten önlemler ve etkinliği düşüren etmenler 

çerçevesinde gerçekleşecektir. Bu çerçeveyi, yöneticinin 

sahip olduğu eğitim deneyim ve yetenekleri belirleyecek-

tir. Bu nedenle ŞEKİL'de pazarlama yöneticisinin ZYE'sini 

simgeleyen kasnak, yöneticinin eğitim, deneyim ve yete-

neklerinin belirledigi bir ııönlemler-etmenler 11 ·yatağında 

deinmektedir. 

Pazarlama yöneticisinin ZYE'si dider işletme iş-

levlerinden sorl~lu yöneticilerle birlikte işletmedeki 

YZYE'yi oluşturmaktadır. Bu nedenle PZR YZYE kasna~ı, 

işletmenin YZYE'sini simgeleyen kasnağa bağlanmıştır. 

Böylece işletme ile ilgili YZYE, işletmedeki sekiz bö-

lürn yöneticisinin ZYE'sini gösteren küçük dairelerin or-



tasındaki, YZYOE ile si~gelenen dairede oluşmaktadır. 
\ 

Sonuçta işletmede~i YZYE ile işletme~in ~· ev-
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kinliği (ÖE), etkinlik ibresinin bağlı olduğu bir kas-

nak ile birbirine bağlanmakta ve her iki etkinlik düze-

yini aynı etkinlik ibresi göstermektedir. 
v 
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~ EK-I ÖRGÜTSEL ETKİli.J"'LİK İLE YÖNETİCİLEHİN ZAMAN YÖNETİ

MİNDEKİ ETKİNLİCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE 

YÖNELİK .SOill:L-1\.CA ÇİZBLGESİ (BUtUn yöneticilerle 

ilgili bölüm) 

ı. Adı Soyadı 

2. Yaşı : 

3. En Son Bitirdiği Eğitim Kurumu ve Bölümü : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4. Medeni Hali ve Çocuk Sayısı: ( ••••••••• ) ( ••••• ) 

5. Görev Ünvanı : 

6. Bu Görevde Geçen Süre : 

7. Bundan Önceki Görev Yeri 
Ünvanı : 
Çalıştığı Süre : 

8. a. Haftada kaç gün çalışırsınız? ( •• ~ •• ):t 

b. İşletmede ortalama olarak günde kaç saat 
çalışırsınız? ( ••••• ) 

c. İşletmedeki mesai saatleri dışında evde de çalışır 

mısınız? 

( ) Her zaman ( ) Çoğunlukla 

( ) Hiçbir zaman 

( ) Ara sıra 

d. Eğer evde de çalışıyorsanız, bu çalışmalarınızın sü
resi ortalama olarak haftada kaç saattir? ( ••••• ) 

9. a. Yıllık izin hakkınız kaç ~indür? ( ••••• ) 

b. Genellikle dinlenme amacıyla yılda kaç gün izin 
kullanırsınız? ( •• 1 .. ) :t 

(*) Sorunun değerlendirilmesi konusunda çalışmamızın "araş
tırma· sonuçlarının değerlendirilme biçimi" bölümünde 
ayrıntılı bilgi verilmiştir. 



10. Eğlence kurumları,' dernek çalışmrüarı ve bazı ho b i ler 
(ava gitme, spor yapma vb.) gibi dinlendirici ortamla
ra yeterince zaman ayırabiliyor musunuz? 

(2) Evet (O) Hayır 

ll. Günlük zamanınızı asar~·ıdaki çalışmalar arasında nasıl 
V C')' -

paylaştırıyorsunuz? (*) 

a. Planlama çalışmalarına (4) saat 
b. :Bütünüyle telefon konuşmalarına ( 3) saat 
c. Çeşitli tople.n tılara ( 3) saat 
d. Yazılı haberleşme ı ere ( 3) saat 
e. Astlar ve işletme dışından gelen 

ziyaretçilere ( 3) saat 
f. Astıarın gözetim ve denetimine ( 3) saat 
g. Diğer (lütfen belirtiniz) (-) saat 

GÜNLÜK ÇALIŞMA St)RESİ ( ) saat 

12. Günlük zamanınızın ne kadarını gelişen günlük olaylara 
göre harcamak zorunda kalıyorsunuz? 

(O) Hemen hemen tümünü 
(1) Yarısından fazlasını 

( 3) Yarısını 

(4) Yarısından daha azını 

13. a. Çeşitli nedenlerle çalışmarrıza sık sık ara vermek 
zorunda kalıyormusunuz? 

(O) Her zaman (1) Çoğunlukla (3,5) Ara sıra 
(4) Hiçbir zaman 

b. Aşağıda çalışınanızı kesebilecek bazı etkenler sıra
lanmıştır. Bunlardan sizce en önemli olan üç tane
sini 1,2,3 biçiminde derecelendiriniz. Ayrıca önem
li gördüğ-ünüzü de (x) ile belirtiniz. 

( ) Telefonlar 
( ) Bekleyen ziyaretçiler 
( ) Evrak onayları 

(*) Bu sorunun değerlendirilmesi konusunda çalışmamızın 
"araştırma sonuçl'arının değerlendirilme biçimin bö
lümünde ayrıntılı biçimde verilmiştir. 
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( ) Astıarın görüşme istekleri. 

( ) Çalışmada ihtiyaç duyulan bir bilgi ya da kişi
nin zamanında gelmemesi. 

( ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) •••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

14. Aşağıdakilerden günlük plan yapma tutumunuzu en iyi 
biçimde belirten birini işaretleyiniz. 

(O) Günlük işlerin çoğu belirlidir. Bu nedenle ayrıca 
plan yapma gereğini duymuyorwn. 

(2) Güne başlamadan bütün işleri ana hatlarıyla düşü
nürüm. Ancak yazılı plan yapmam. 

(4) Her günün başlangıcında yapılacak işleri öncelik
lerine göre yazılı olarak planlarım. 

( ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

15. a. Belli bir konuda karar alırken yeterince bilgi top
layamadığınızı düşünerek kararı ertelediğiniz olur mu? 

(O) Her zaman (1,5) Çoğunlukla (3) Ara sıra 
(4) Hiçbir zaman 

b. Karar alırken kararın sonuçlarından etkilenecek ki
şilerin görüşlerini alır mısınız? 

(3) Her zaman (2,5) Çoğunlukla (l) Ara sıra 
(O) Hiçbir zaman 

c. Genel olarak karar alma tutumunuz aşağıdakilerden 

hangisine uymaktadır? 

(O) Oldukça zor karar veririm. Çünkü hata yapmamak 
için kararla ilgili tüm bilgileri elde etmek 
isterim. 

(l) Çok hızlı karar veririm ve ortaya çıkan sorun
lara göre kararı şekillendiririm. 

(2) Kararı geciktirmeden almaya önem veririm. Bu ne
denle kararla ilgili belli başlı bilgileri elde 

etmeye çalışırım. 
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16. Aşağıdaki konularla ilgil'~- kararlarda hangi ölçüde rol 
alırsınız? 

a. Bfillimde çalışacak işgören sayısı konusunda. 

(O) Hiç (1) Az (2) Oldukça fazla (2) Çok 

b. Bölümde çalışacak işgörenlerin niteliği konusunda • 
. , 

(O) Hiç (1) Az (2) Olduk.Ça fazla (2) Çok 

c. İşgörenlere bazı sosyal hizmetler sağlanması konusun
da. 

(O) Hiç (1) Az (2) Oldukça fazla (2) Çok 

d. Böltimdeki fiziksel ortamın (bina, araç, gereç, ay
dınlanma, ısınma v.b.) dlizenlenmesi ve iyileştiril
mesi konusunda. 

(O) Hiç (1) Az (2) Oldukça fazla (2) Çok 

e. Bölüm çalışmalarında yararlanılan yöntemlerde deği
şiklik konusunda. 

(O) Hiç (1) Az (2) Oldukça fazla (2) Çok 

17. Aşağıda işgörenlerle haberleşmede yararlanılabilecek 
bazı yöntemler sıralanmıştır. Bunları en çok başvurdu
ğunuz yöntemden başlayarak 1,2,3 biçiminde derecelen
diriniz. 

18. 

( ) Yazılı olarak 
( ) Telefonla 
( ) Toplantı yaparak ya da yüzyüze görüşerek 

a. Haftada ortalama olarak kaç toplantıya katılıyorsu-
nuz? ( ••••• ) 

b. Toplantı glinderni toplantıya katılan herkes tarafın
dan önceden bilinir mi? 

(2) Her zaman (1,5) Çoğunlukla (1) Ara sıra 
(O) Hiçbir zaman 

c. Toplantıların önceden belirlenen saatte başlamadığı 
olur mu? 

(O)Her zaman (l)Çoğunlukla (1,5)Ara sıra (2)Hiçbir zama1 
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. 
d. Toplantıların\ planlanandan daha uzun sürdüğü olur mu? 

(O) Her zaman (1) Çoğunlukla (1,5) Ara sıra 
( 2) Hiçbir zaman 

e. Aşağıda toplantıların planlanandan daha uzun sürme
sine neden olabilecek bazı etkenler bulunmaktadır. 
Bunlardan sizce ~n önemli üç tanesini 1,2,3 biçimin
de derecelendiriniz. Ayrıca önemli gördüğünüzü de 
(x) ile belirtiniz. 

( ) Gündem dışı konuşmalar ve tartışmalar 

( ) Toplantıya hazırlıksız gelinmesi 
( ) 'Toplantıdakilerin sık sık dışarıdan çağırılınası 
( ) Gereksiz ayrıntılara girilmesi 

( ) Diğer (Lütfen belirtiniz) •••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

19. Verdiğiniz emir ve talimatlar konusunda işgörenleriniz
den sık sık sorular gelir mi? 

(O) Evet hemen hemen her emir ve talimatla ilgili 
(2) Sadece uzun ve anlaşılması güç emirlerle ilgili 
(4) Hayır hiç gelmez 

20. a. Yardımcılarınız dışındaki işgörenlerle ve işletme 
dışından gelen ziyaretçilerin yüz yüze görüşme is
teklerine cevap verme tutumunuz aşağıdakilerden 
hangisine uymaktadır? 

(O) Görüşmeciler için önceden tayin edilmiş saatler 
yoktur. Görüşmecilere her zaman kapım açıktır. 

(3) Görüşmeciler için önceden belirlenmiş saatler 
vardır. Göriişmecileri sadece bu saatlerde kabul 
ederim. 

( ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ••••••••.••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

b. Görüşmecilere ayırdığınız günlük zaman ortalama kaç 
saattir? ( ••••• ) saat. 
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21. Mesleğinizle ilgili yayınları, konferans ve serninei-le

ri izler misiniz? 

(O) İzleyecek zamanım olmuyor. 
(2) Çok azını izleyebiliyorum. 
(4) Büyük ölçüde izlerim. 

22. Zaman zaman "günce" tutarak zamanı kullanma biçiminizi ·o 
belirler misiniz? 

(O) Hayır (4) Evet 

23. Astlarınıza sonuçlandırması için verdiğiniz bir işi, 
gerek yapılırken gerek bitirildikten sonra ayrıntılı 
olarak kontrol eder misiniz? 

(O) Her zaman (1) Çoğunlukla (3,5) Ara sıra 
(4) Hiçbir zaman 

24. Aşağıda yöneticiye zaman kazandırabilecek bazı yollar 
sıralanmıştır. Bunlardan hangileri size şu anda önemli 

ölçüde zaman kazancı sağlayabilir? nxıı işareti ile be
lirtiniz. 
( ) Bazı işleri yardımcılara devretmek. 
( ) Sekreterden daha fazla yardım almak. 
( ) Her çeşit ziyaret ve görüşmeleri (yüz yüze, telefon) 

belirli bir düzene koymak. 
( ) Fiziksel ortamda (makina, araç, gerek, bina v.b.) 

bazı iyileştirmeler yapmak. 
( ) İşgörenleri, yöneticiye zaman kazandırması yönünde 

(raporlama teknikleri, yöneticiyle görüşme biçimi, 
daha fazla yetki ve sorumluluk üstlenme isteği v.b.) 
yetiştirmek. 

( ) Bazı yazışmaları azaltma. 
( ) Günlük işleri önceliklerine göre planlamak. 
( ) Günlük zamanın nereye gittiğini belirleyip zaman 

kullanımı konusunda gerekli iyileştirmeleri yapmak. 

( ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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25. İşletmenizle aynı işi yapan yurt içi ve yurt dışında
ki işletlerin kullandıkları en son yöntem ve teknik
leri zamanında öğrenebiliyor musunuz? 

(4) Her zaman (3) Çoğunlukla (1) Ara sıra 
(O) Hiçbir zaman 

26. Yoğun bir dikkat ve kesintisiz bir çalışma gerektiren 
önemli konular üzerinde çalışırken, çok önemli olmadık
ça çalışınanızın kesilmemesini sağlayabiliyor musunuz? 

(O) Hayır (2) Bu konuda çok zorlanıyorum (4) Evet 

27. Hemen hemen her gün aynı biçimde yaptığınız rutin nite
likteki işler günlük zamanınızın yaklaşık ne kadarını 
oluşturmaktadır. 

(3) Yarısını (O) Hemen hemen tümünü 
(1) Yarıdan fazlasını (4) Yarıdan daha azını 

28. Zamanın ve zaman sınırlarının baskısını hisseder misiniz? 

(O) Her zaman (1) Çoğunlukla (1,5) Ara sıra 
(2) Hiçbir zaman 

29. Herhangi bir nedenle (hastalık, izin, iş seyahati v.b.) 
bir hafta işletmeden ayrılmak zorunda ka1dığınızda yar
dımcılarınıza devrettiğiniz işlerde önemli aksamalar 
olur mu? 

(O) Her zaman (1) Çoğunlukla (3) Ara sıra (5)Hiçbir 
zaman 

30. Yapılması gereken bazı önemli işleri sürekli erteledi
ğiniz olur mu? 

(O) Her zaman (1) Çoğunlukla (3) Ara sıra (5)Hiçbir 
zaman 
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. 
EK-II!ÖRGÜTSEL ETKİNLİK İLE YÖNETİCİLERİN ZAJvlA.N YÖN.EGTIMIN-

DEKİ ETKİNLİGİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEME'YE 

YÖNELİK SORJ':IACA ÇİZELGESİ (İşletme.Yöneticileri ile 
ilgili bölüm) 

ı. İşletmenin Adı : 

2. İşletmedeki işgören sayısı 

3. İşletmenin sundu,~u mal ve hizmet : 

4. İşletmenizi işgörenlere sağladığı maddi ve sosyal ola
naklar yönünden çevredeki işletmelerle karşılaştırdığı-
nızda ne söyleyebilirsiniz? 

a. (2,5) Diğerlerinden farkı yoktur. 

b. ( 3) Diğerlerine göre çok iyidir. 

c. (O) Diğerlerine göre iyi değildir. 

5. a. İşletmede hareket ve zaman etüdü yapıldı mı? 

(3) Evet (O) Hayır 

b. Cevabınız "Hayır" ise, yapılması düşünülüyor mu? 

( ) Hayır, çünkü •••••.•••••••••••••••••••••••••••• 

( ) İlerde yapılabilir. 

( ) Yapılması planlanmıştır. 

6. a. İşletmede iş analizi yapıldı mı? 

(3) Evet (O) Hayır 

b. Cevabınız "Hayır" ise, yapılması düşünülüyor mu? 
( ) Hayır, çünktl .•••••..•.••.....••.•••••••..••.•• 

( ) İlerde yapılabilir. 
( ) Yapılması planlanmıştır. 

7. a. İşletmede iş değerlernesi yapıldı m~? 
(3) Evet (O) Hayır 
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b. Cevabınız "Hayır" ise, yapılması düşünülüyor mu? 

( ) Hayır, çünkü •..........•...•..•.....•......... 

( ) İlerde yapılabilir. 

( ) Yapılması planlanmıştır. 

Bo a. İşletmenizde yararlanılan teknolojinin dünyada geliş
tirilen ve büyük ölçüde kabul gören en son teknoloji 
oldugunu söyleyebilir misiniz? 

(2) Evet (O) Hayır 

b. Cevabınız "Hayır" ise, yeni teknolojiden niçin yarar
lanmadığınızı belirtiniz. 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
9. İşletmenizin ürettiği temel mamUllerin önümüzdeki beş 

yıl için istatistik yöntemlerle talep tahminleri yapıl
dı mı? 

(3) Evet (O) Hayır 

10. MamUllerinizin talep miktarında beklenen artış ya da 
azalışa göre değişecek olan hammadde, yardımcı madde ve 
diğer malzeme ihtiyaclarının önümüzdeki 5 yıl içersinde 
ne şekilde karşılanacağı konusunda planlarınız var mı? 

(O) Hayır. 
(2) Planlama çalışmaları sürmektedir. 

(3) Evet. 

119 MamUllerinizin talep miktarında beklenen artış ya da 
azalışa göre, önümüzdeki 5 yıl içersinde işletmenin fi
ziksel ortamında (bina, makina, araç, v.b.) yapılması 
düşünülen yenilikler konusunda planlarınız var mı? 

(O) Hayır. 

(2) Planlama çalışmaları sürmektedir. 
(3) Evet (En önemli üç yeniliği lütfen aşağıya yazınız.) 

ı) .............................................. . 

~) •••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••• 

3) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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12~\ MamUllerinizin talep miktarında beklenen artış ya da 
azalışa göre, önümüzdeki 5 yıl içersinde ihtiyacınız 
olacak işgörenlerin sayıları, nitelikleri ve nasıl 

sağlanacağı konusunda planlarınız var mı? 

(O) Hayır. 

(2) Planlama çalışmaları sürmektedir. 
C3?Evet (En önemli üç önlemi lütfen aşağıya yazınız.) 

JL) •••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 

~) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o 

3) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

13. MamUllerinizin talep miktarında beklenen artış ya da 
azalış karşısında pazarlamada yararlandığınız araç, 
gereç, işgören ve yöntemlerde önümüzdeki 5 yıl içinde 
yapmayı diişündüğünüz yeniliklerle ilgili planlarınız 
var mı? 

(O) Hayır 

(2) Planlama çalışmaları sürmektedir. 
( 3) Evet (:Bın önemli üç yeniliği lUtfen aşağıya yazınız.) 

ı) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 

~) ............••.....................•....•..••• 
:3) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

14. Yukarıdaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki 5 yıl 
içersinde işletmenin ihtiyacı olacak fonları hangi kay
naklardan hangi koşullarla ve ne zaman sağlanacağını 
gösteren planları var mı? 

(O) Hayır 

(2) Planlama çalışmaları sürmektedir. 
(3) Evet 

15. İşletmenin kendi içindeki ve çevresiyle olan haberleşme 
sisteminde önümüzdeki 5 yıl içersinde yapmayı düşündü
ğünüz yeniliklerle ilgili planlarınız var mı? 

(O) Hayır. 

(2) Planlama çalışmaları sürmektedir. 
(3) Evet (En önemli üç yeniliği lütfen aşağıya yazınız.) 
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ı) •••••••••••••••••••.••••••••.••••••••••••••••• 

2) •••••••• ! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

16. İşgörenlerinizin işletmeye olan bağlılığını arttırma 
ve çalışmalarını teşvik etme yönünde yeni planlarınız 
var mı? 

(O) Hayır. 

(2) Planlama çalışmaları sürmektedir. 
(3) Evet (En önemli üç tanesini lütfen aşağıya yazınız.) 

JL) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

:3) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

17. İşletmedeki bölümlerden herhangi birinin kendisinden 
beklenen görevi zamanında ve istenen nitelikte yerine 
getiremernesi nedeniyle bölümler arası sürtüşmelerin 
meydana geldiği olur mu? 

(O) Her zaman (1) Çoğunlukla (3) Ara sıra 
(4) Hiçbir zaman 

18. İşletmenin hammadde, yedek parça ve yardımcı maddeleri 
zamanında elde etme konusunda sorunu oluyor mu? 

(O) Her zaman (1) Çoğunlukla (3) Ara sıra 
(4) Hiç bir zaman 

19. İşletmenizden istenen ürünlerin zamanında karşılanması 
sorun oluyor mu? 

(O) Her zaman (1) Çosunlukla (3) Ara sıra 
( 4) Hiçbir zaman 

20. İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonları zamanında sağlama 
konusunda sorunu oluyor mu? 

(O) Her zaman (1) Çoğ~lukla (3) Ara sıra 

(4) Hiçbir zaman 

21. İşletmenin boşalan üst düzey yönetim basamaklarını 
zamanında doldurması sorun oluyor·mu? 

(O) Her zaman (1) Çoğunlukla (3) Ara sıra 

( 4) Hiçbir zaman 
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22. İşletmenin ihtiyaç duyduğu işgörenlerin uygun niteJ.ik
lerde ve zamanında sağlaması sorun oluyor mu? 

(O) Her zaman (1) Çoğunlukla (3) Ara sıra 
(4) Hiçbir zaman 

23. İşletme ile ilgili mali nitelikli bilgileri öz olarale 
ve zamanında elde etmeniz sorun oluyor mu? 

(4) Her zaman (3) Çoğunlukla (1) Ara sıra 
(O) Hiçbir zaman 

24. a. Görevinizle ilgili genel olarak en önemli üç soru
nunuzu önem derecelerine göre aşağıya yazar mısınız? 
(lO)* 

(-2) ı) •••••••••••••.••••••••••••••••.•••••.•••••••••• 

( -2) 2) 

(-2) 3) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

b. İşletmenin sizce çözüm bekleyen en önemli üç sorunu 
nedir? önem derecelerine göre aşağıya yazır mısınız? 

(-2) 1) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(-2) 2) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·~········ 
3) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(*) Bu sorunun degerlendirilmesi konusunda çalışmamızın 
"araştırma sonuçlarının değerlendirilme biçimi" bölU
münde ayrıntılı bilgi verilmiştir. 
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EK-III ÖRGÜTSEL ETKİNLİK İLE YÖ'NET:tCİLEIÜN ZAMAN YÖNETIMIN-
~ 

DEKİ ETKİNLİCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMIITE 

YÖNELİK SORMACA ÇİZ:CLGESI (Bölüm Düzeyirideki 
Yöneticilerle ilgili bölüm) 

ı. İşletmenin Adı : 

2. Bölümün Adı : 

3. Bölümdeki işgören sayısı : 

4. Bölümünüzdeki işgörenlerin belirlenen görev, yetki ve 
sorumlulukların dışında hare.ket ettiği olur mu? 

(O) Her zaman (1) Çoi{;unlukla (3) Ara sıra 
(4) Hiçbir zaman 

5. Bölümünüzdeki işgörenlerin ne kadarı çalıştıkları işe 
uygun niteliklere sahiptir? 

(4) Hemen hepsi (1) Yarısı 
(3) Yarıdan fazlası (O) Yarıdan azı 

6. Bölümünüzdeki işgören sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz? 

(O) İhtiyacın altındadır 

(2) İhtiyacın üstündedir 

(4) ihtiyacımız kadardır 

1. Bölümünüzdeki fiziksel ortamı (bina, araç, gereç aydın
lanma, ısınma v.b.) nasıl buluyorsunuz? 

(O) Çok yetersiz 
(1) Yetersiz 

(4) Yeterli 

8. Bölüm çalışmalarında yararlanılan yöntemleri genel ola
rak nasıl buluyorsunuz? 

(O) Çok verimsiz 
(1) Verimsiz 

(4) Verimli 

9. Bölümünüz için gerekli bir ihtiyacı herhangi bir bölümün 
zamanında sağlayamaması nedeniyle çalışmalarınızda ak
saklıklar çıktığı olur mu? 

(O) Her zaman (1) Çoğunlukla (3) Ara sıra (4)Hiçbir zaman 
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10. a. İşletmeye yeni giren bir işgörene işletmeyi ve işi
\ 
ni tanıtan nitelikte bir kılavuz verilir mi? 

(3) Evet (O) Hayır 

b. Ve~ilmiyorsa, işgören, işletme ve yapacağı işlerle 
ilgili bilgilere nasıl öğrenmektedir? 

( ) ~üyük ölçüde çalıştığı birimdeki arkadaşların
dan öğrenir. Gerekirse amirine sorar. 

( ) Büyük ölçüde en yakın amirinden öğrenir. Bu ko
nuda arkadaşları da yardımcı olur. 

( ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ll. a. Görevinizle ilgili genel olarak en önemli üç sorunu
nuzu önem derecelerine göre aşağıya yazar mısınız?* 

(-2) 1) 

(-2) 2) 
( -2) 3) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

b. Bölümünüzün sizce çözüm bekleyen en önemli üç soru
nu nedir? önem derecelerine göre aşağıya yazar 
mısınız? 

(-2) 1) 
(-2) 2) 

3) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

(*) Bu sorunını değerlendirilmesi konusunda çalışmamızın 
"araştırmanın yöntemi" bölilmünde ayrıca bilgi veril
miştir. 
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