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Ö Z ET 

Bu çalışm~da, işletme yönetiminde toplumsal sorumluluk 

konusu, kuramsal ve uygulamalı olarak incelenmiştir. 

Çalı~manın birinci bölümünde, işletme ve toplum ilişki

ı~~ine de~inilerek, sorumluluk kavramının işl~tme ve yönetimi 

karşısındaki durumu ele alınmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, işletmelerde başlıca top

lumsal sorumluluk alanları incelenmiş ve toplumsal sorumluluk 

kavramına ilişkin kuramsal yaklaşırnlara değinilmiştir. 

Üçüncü bölümde, işletmede yönetimin ve örgütlin teplum

sal sorumluluğu ele alınarak, yönetim've örgUt kurarnları kar

şısında toplumsal sorumluluk kavramının durumu incelenmiştir. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde. işletme yönetiminin 

toplumsal sorumluluk konusu karşısınddki durumu uygulamalı 

olarak ele alınmış ve uygulama sonucu belirlenen sorunlara 

çözUm önerileri getirilmiştir. 





1. İ~LETME VE TOPLUM 

A- İŞLETME ~AVRAMI 

Ekonomik çabaların kökeninoe insan gereksinmeleri bu-

lunmaktadır. 8u gereKsin~elerin sonsuzluğu karşısında, bunla-

rı gidermeye yarayan kaynakların sınırlı ve doğal durumu ile 

doğrudan kullanıma elverişsiz oluşu, insanların ekonomik ça-

balara girişmasinin temel nedeni olarak gösterilmeKtedir(1). 

Yararlı mal ve hizmet üretmek amacı ile girişilen ey-

lemlerin tümü ekonomik çaba olarak nitelendirilmektedir. Eko-

nomik çabaların temelinde, insan gereksinmelerine bağlı ola-

rak ortaya çıkan üretim olgusu da bulunmaktadır. Ooğal kaynak-

ların genellikle doğrudan kullanıma elverişsiz oluşu, bu kay-

nakların emek, sermaye gibi üretim etmenleri (faktarleri) ile 

belirli bir de~i~im sürecinden geçirilerek mal ve hizmetler 

durumuna getirilmalerini gerektirmektedir. Mal ve ' . ... . 
nızmeı..J.er, 

insan gereksinmelerini karşılamaya yarayan elde edilmesi Kar-

şılığında ekonomik bir bedel ödenmesini gerektiren ekonomik 

değerler olarak kabul edilmektedir(2). 

(1) DoÇJan ClAYAri, Rıdvan ~ARALAR, İşletme Ekonomisine Gi=iş, 

İktisadi Ticari İlimler Akademisi Yayınları, Eskişehir, 

1982, s.1. 
(2) Lütfullah TENKER, İşletme İktis"adı, Ankara, 1969,s.3. 
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Mal ve hizmetlerin üretimi, Uretim etmenlerinin varlı~ına ba~-

lıdır. Üretim girdileri olarak kullanılan e~onomik kaynaklara 

üretim etmenleri (faktörleri) denilmektedir. Üretim etmenleri 

genellikle doğal kaynak, emek, sermaye ve girişimci olmak U-

zere dört bölümde incelenmektedir(3). 

Doğal kaynaklar; doğada oulunan, çoğunlukla deli=li de-

ğişim süreçlerinden geçirilerek insanların çeşitli gereksinme-

lerini karşılama özelligini kazanan kaynakların tUmünU içermek-

tedir. Petrol ve maden yatakları, ormanlar ve akarsular birer 

doğal kaynak durumundadırlar. 

Doğal kaynakların elde edilmesi, değişim sUreelnden ge-

çirilerek mal ve hizmetlere dönüştürülmesi, insanların düşün-

sel ve oedensel emeğini gerektirmektedir. İnsan emeği olmaksı-

zı~ aoğal kaynaKların kullanılacilir duruma gelmesi ya da bir 

r~3Kinanın kendiliğinden çalışarak üretimde bulunması olurlu de-

~ilair. au nedenle emek, en önemli üretim etmeni olarak kabul 

eoilmektedir. İnaan gereksinmelerini karşılamak amacı ile, be-

deni ve düşünsel özelliklerini kullanarak diğer üretim etmen-

lerini ussal biçimde mal ve hizmetlere dönüştüren işgücüne e-

mek d~nilmektedir. 

Insan NUfusunun artması ile birlikte çok sayıda ve çe-

şitte mal ve hizmet üretilmesi zorunluluğu, oogal kaynakların 

Drünlere döniliştürülmesinde teK başına insan eme~ini yetersiz 

(3) TE~K:~,s.4; Tevfik PEKİN, Ekonomiye Giriş, İzmir, 1~d2 1 
s.1S; Orhan oGuz, Genel İktisat 'reorisi, İstannul 1979,s.11. 



duruma getirmiştir. Bu durumda insan emeğinin verimini artı

rarak onun işini kolaylaştıran, önceden insanlar tsrafından 

üretilmiş araç, gereç, makina, bina gioi maddi değerlerin el

de edilmesine yarayan finansal kaynaklara gerek duyulmaktadır. 

Bu değerler üretimde kullanılan sermayeyi oluşturmaktadır. 

Gretim etmenlerinin insanlar i~in yar3rlı olması, cir

araya getirilerek uyumlaştırılmaları ile sağlanabilmekteoir. 

Bu i~levi dördüncü üretim etmeni olarak bilinen girişimci ger

çekleştirmektedir. Girişimci (müteşejbis); insan gereksinmele

rini karşılamak amacı ile emeK, sermaye ve do~al kaynak gibi 

di§er üretim etmenlerini biraraya getirerek uyumlaştıran, ü

retim sonundaki kar veya zararı üzerine alan, birey yada ku

ruluş olarak tanımlan~bilir. 

üoğal kaynakların kıt, başka deyişle insan gereksinme-

leri karşısında sınırlı ölçüde oluşu, bunl3rın planlı ve sis

temli oiçimde kullanılmalarını gereKtirmekteDir. Sunun için 

öncelikle kaynakların hangi alanlarda kullanılaca~ının belir

lenmesi, belirlenen alanlar arasında Karşılaştırma yapılması 

ve sonuçta uygun kullanım alanının seçilmesi gerekmektedir. 

Bu biçimde ortaya konan çabaların herbiri ekonomi~ çabayı o

luşturmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamaları da içerecek biçimde e~onomi< 

çabayı, "insan gereksinmelerini <arşılama~ amacı ile co~al 

kaynak, emek, sermaye gi~i üretim etmenlerinin elde edilmesi 

elde edilen üretim etmenlerinin planlı bir oiçimde birleşti

rilerek üretim sürecinden geçirilmesi, mal veya hizmetlere 
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dönüştürülmesi ve dagıtılması için girişilen eylemlerin tümü 11 

biçiminde tanımlamak olurludur. 

İnsan gereksinmelerini karşılamayı amaçlayan ekonomik 

çaoaların planlı biçimde birleştirilerek uyumlaştırıldıgı ku-

ruluşlar 11 işletme 11 olarak kaDul edilmeKtedir. Sözcüi< olarak 

Türkçe 11 belirli Dir amaç için emek tıarcayer::ık yapılan etkin-

lik 11 anlamına gelen, 11 iş 11 kökünden elde edilen işletme kavra-

mı(4); dar anlarnda mal veya hizmet üreten kuruluşlar olarak 

tanımlanabilir. İşletme Kavramını açıklayabilmek için konu i-

le ilgili bir kaç tanımı ele alıp incelemek gerekmektedir. 

Ekonomi sözlüğünde işletme, 11 mal veya hizmet üretmek 

amacı ile kurulmuş olan doğal kaynaklar, emek ve sermaye gibi 

üretim etmenlerini bir örgüt ve yönetim düzeni ile biraraya 

getiren ekonomik amaçlı kuruluş"(S) olarak tanımlanmıştır. Ta-

nıma göre bir kuruluşun işletme olabilmesi için aşağıdaki ö-

zelliklerE sahip olması gerekmektedir. 

Bağımsız bir yönetim ve örgüt düzenine sahip olmak. 

- Pazar için mal ve hizmet üretiminde bulunmak. 

- EKonomik amaçlı olmak. 

Bagımsız oir yönetim ve örgüt düzeni; işletmenin sahip-

lerinden bağımsız bir muhasebe ve varlık yapısına sahip olma-

sı, aynı zamanda bagımsız bir yürütme ve karar alma gücüne sa-

hi~ olması gereKti~ini belirten kavramlardır. Bu durumda Dir 

işletmenin oünyesinde yer alan şube, fabrika giDi birimle~ iş-

letme olarak kabıl edilmektedir. 

(4) "k1
, TÜRhÇE SÖZLÜK, Türk dil Kurumu yayınları, Ar~kara, 19ô3 a.596. 

( 5) 11 İşletme 11 , EKOi'~Oivlİ Ai\lSİKLOPEDİSİ, Paymaş yayınları, G.i~ı, İstanbul~ 1583, 

s. b 7 J. 
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Pazar için mal ve hizmet üretilmesi: İşletmeler kurucu 

veya sahipleri dışındaki insanların gereksinmelerini karşıla-

mak amacı ile üretimde bulunurlar. Aile ekonomileri, genellik-

le kurucularının gereksinmelerini karşılamaK amacı ile kurul-

duklarından işletme olarak kabul eoilmemekteoir. 

Ekonomik amaçlı elma; işletmeler üretimde kullandıKla-

rı girdilerin üzerinde bir gelir elde etmeyi amaçlarlar. Elde 

edilen gelir, k~ynakların ne ölçüde verimli kullanıldı~ının 

bir göstergesidir. İşletmeler yaşama ve gelişme güçlerini ü-

retirnde kullandığı girdilerden sağlanan verim ile dolayısıv-

la karlılıkla koruyabilmeleri nedeni ile ekonomik amaçlı ku-

ruluşlar olarak nitelendirilmektedirler. 

Tanımdaki özellikleri biraraya getirdiğimizde işletme, 

kar sağlamak amacı ile üretim etmenlerini oağımsız bir yöne
\ 

tim ve örgüt düzeni ile birleştiren, bunları verimli bir bi-

~imde kullanarak, pazar için mal ve hizmet Uratiminde bulunan 

kuruluş olarak kabul edilmektedir. 

Bir başka kaynakta işletme; 11 ilretim faktörlerinin şuur

lu ve sistemli oir şekilde biraraya getirilerek, azami Kar el-

de etmek amacı ile ilretim faaliyetinde bulunan ve cu faaliyet 

sonucunda bir katma de~er yaratan ekonomik birim 11 (~) olaraK 

tanımlanmaktadır. 

Tanımı oluşturan özellikleri aşa~ıoaki giai sıralama~ 

olurludur(7). 

(6) TENKER, s.5 
(7) TENKER 1 s.S-7 -o 



-Üretim faktörlerinin şuurlu ve sistemli bir biçimoe 

bir araya getirilmesi. 

-Azami kar elde etme amacına sahip olmak. 

-Katma deger yaratmaK. 

-Ekonomik birim olmck. 

Uretim faktörlerinin şuurlu(bilinçli) ve siste~li bir 

şekilde biraraya getirilmesi; işletme, ür~tim etmenlerinin in-

san gereksinmelerini karşılamak amacı ile planlı ve sistemli 

biçimde birleştiriloiği kuruluştur. Bu nedenle, işletme üre-

tim etmenlerinin gelişigüzel biraraya getirilmesiyle değil, 

girişimcinin kar'ı ve zararı üzerine alarak emek, doğa, ser-

maye gibi üretim etmenlerini planlı ve sistemli biçimde bir-

aray~ getirmesiyle ortaya çıkmaktadır. 

Azami kar elde etme amacı; Genel anlamda üretimde kul-

lanılan girdilerle, ürünler arasındaki olumlu farkı belirten 

kar, işletmelerin varlılıklarını koruyabilmeleri açısından oü-

yük önem taşımaktadır. Burada karlılık, üretim girdilerinin 

verimli kullanılması anlamına gelmektedir. Maddi be beşeri ü-

retim etmenlerinin uyumlaştırılmasıyla onlardan tam olarak 

yararlanılması, bir yandan işletmeyi k~rlı duruma getirirKen, 

diğer yandan toplum ekonomisine önemli katkılaroa bulunmasını 

saglamaktadır. 

Katma Değer yaratmak; İşletmeler, ürettikleri mal ve 

hizmetlerin karşılığında yarattıkları katma deger ile toplum 

gelirine katkıda bulunurlar. Mal ve hizmet üretimi sırasında 
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kullanılan üretim girdilerine eklenen her değe~ katma değer 

olarak kabul edilmektedir. 

Ekonomik birim olması; İşletmeler toplumda ekonomik iş-

levleri gerçekleştiren kuruluşlardır. İnsan gereksinmelerini 

karşılamaya yönelik mal ve hizmet üretmek, gerçekte teknik bir 

özellik taşımaktadır. Ancak üretim; ne Dretileceği, nasıl D-

retilece~i, hangi amaçlar ile Dretilece~i konularında bazı se-

çimler yapmayı gerektirdiğinde, teknik özelliklerinin yanısıra 

ekonomik özellikleri de ortaya çıkmaktadır: Üretimde amaçlar, 

araçlar, yöntem ve olanaklar çok sayıda ve birbirinden farklı 

özelliklere sahip olduğundan, bunlar arasında ussal bir seçim 

yapılmasını gerektirmektedir. İşletmeler de çoğu kez en az e-

mek, zaman ve kaynak gibi üretim girdileriyle olabilen en üst 

düzeyde verimlilik amaçlanmaktadır. Böylece ekonomik davranış 

ve olaylar ortaya çıkmaktadır(8). Bu nedenle işletmeler eko-

nomik birimler olarak kabul edilmektedirler. 

Yukarıdaki tanımı oluşturan öğeleri birleştirdigimizde 

işletmeyi: 

-kar amacıyla üretim etmenlerini planlı ve sistemli oi-

çimde biraraya getiren, 

-mal ve hizmet üretiminde neyin, nasıl ve nekadar üre-

tileceği konusunda seçimler yapan ve bunun için üretim etmen
~ 

lerinden en üst düzeyde verimi, dolayısıyla k~rlılı~ı sa~la-

mak için planlar yapan, 

(8) Kemal TOSUN, İşletme Yanetimi, İstanoul, 19B2,s.351. 



-üretimde kullandı§ı her üretim girdisine bir de~er 

ekleyerek yarattı~ı katma deQer ile toplum gelirine:katkıda 

bulunan ekonomik birim olarak kabul etmek olurludur. 

Başka bir kaynakta işletme, 11 insan gereksinmelerini 

do~rudan veya dalaylı olarak karşılamak amacıyla işleyen ve-

ya işletilen her ekonomik birim 11 (9) olarak tanımlanmıştır. 

Tanıma gdre bir kuruluşun işletme olarak olara~ kaoul edil2-

bilmesinin Gnkoşulu, insanların gereksinmelerini karşılamaya 

yarayan mal ve hizmet üretiminde bulunmasıdır. Bununla bera-

ber kuruluşun sahiplerindenba~ımsız bir yGnetim ve drgUt dO-

zeninin olup olmaması, üretilen mal ve hizmetlerin kurulu~ 

sahiplerinin veya başkalarının gereksinmelerini karşılaması, 

işletme şayılmasında dnemli bir rol oynamam2ktadır. 

İşletme ile ilgili olarak yukarıda verilen tanımların 

ortak yönlerini aşağıdaki gibi sıralemak olurludur. İşl~troı'!; 

- Kar amaçlı kuruluştur. 

- insan gereksinmelerini karşılamay~ yarayan mal ve hiz-

met üretiminde bulunur. 

- Üretim için emek, do~a, sermaye gibi üretim etmenle-

rini planlı ue sistemli biçimde biraraya gutirerek uyuml2~~;ı-

ran teknik ve ekonomik özelliklerE! ~ıEıhip b:i.rirrıdir. 

Yukarıdaki tanımlardan çıkarılabilecek genel sonu~, iş-

le tm el er i n ka I' ama C ı y la mal V e h iZ rrı Et Ür E: tE~ n E! kfo f1 U nı i k \1 e t '~~:n l ~~ 

birimler olmalarıdır. Ekonomik ve teknik çabalar bir i~letnenin 

(9) i'lerım~t OLUÇ, (şletme_ Organizasyonu ve. Yönetimi, İstanbul 1 1978, 

s. 4. 
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temelini oluşturmakla beraber, onun tam olarak açıklanmasında 

yeterli olmamaktadır. İşletmenin en ~nemli varlı~ı, kurucusu 

çalışanı insandır. ·İnsan ögesinin bulundu~u bir or-

tam tartışmasız ekonomik ve teknik çabaların bileşiminden da-

ha farklı bir yapıya sahiptir. Toplumsal bir varlık olarak in-

san, gerek iç, gerekse dış çevresiyle sürekli ilişki durumun-

dadır. Bu iliş~iler ekonomik ve teknik özelliklere sahip ol-

duğu Kadar, hukuki, politik ve to~lumsal özelliklerade sahip-

tir. İnsanların bulunauÇu bir ortamı (tak kişiden kurulu bir 

işletme olsa bile) ou özelliklerin dışında tutmak olursuzdur. 

İşletme kavramını geleneksel kalıpların dışına çıkarak 

tanımlamak yararlı olabilir. Buna güre, işletmeyi, 11 r1addi ve 

insani üretim etmenlerini biraraya getirmek, mal ve hizmet ü-

retmek, dağıtmak gibi ekonomik ve teknik çabaların toplumsal 

fayda yaratmak amacı ile birleştirdi~i; hukuki, politik ve top-

lumsal işleyişi olan sistem'' biçiminde tan~mlamak olurlucur. 

Bir sistem olarak işletme toplumaan aldığı çeşitli ü-

retim girdilerini, belirli bir üretim sürecincan geçirerek, 

yine topluma mal ve hizmet olarak sunmaktadır. Böylece işlet-

me bir yandan toplumu etkilameye çalışırKen, Qi~er yandan 

kendisi de toplumdan etkilenere~ sürekli ve oevingen Di~ u-

yarlılık gösterme~tedir. (10). 

/ 

(10) Richard JDHNSON-Fremont K~ST-James 

Teorisi ile Yönetim", (Çev::Şe~if ~IHŞC:ri) Erzurum, Atatür:< 

Üniversitesi,İşletme FeKL2ltesi iJergisi, C:.II,s.2(riazi.ran 1S77)s.1U5. 
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ŞEKİL 1 1 de görüldüğü gibi sistemin amaçlarını gerçek-

leştirebilmesi, ekonomik ve teknik çabaların birleşmesine 

bağlıdır. 

c::ııtı.. ıu:.~ 

ro.a..ooi 

. . 
UP-ET ı(fl 

E:1 NENLE.Rl 

ll ~~ ll 
.DONUŞUrlı 

TOPLllfn::ıAL 

fAYDA 

i ... ____________ ( GERl BiLoir:ı.im )~--------..:ı 
ŞEnİL-1: Bir sistem olarak işletme 

Bu koşul aynı zamanda, do~ada bulunan kayna~ın topluma yarar-

lı bir duruma getirilmesinin dn koşuludur. ~e üretilece~i, na-

sıl ve ne kadar üretileca~i konusunda bazı ekonomik karar ve 

davranışların üretimde kullanılacak yol ve yöntemler ile aynı 

zamanda çeşitli alet ve makinalarla uyumlaştırılması gerek-

mektedir. 

İşletmeler ekonomik ve teknik çabaları toplumsal fayoe 

yaratmak amacı ile birleştirmektedirler. Toplumsal fayda, iş-
----. 

letme tarafından alınan ekonomik kararların, kararı alanlar 

dışındaKi bireylerin gsnligini(refahını)artırma amacı taşıma-

sı anlamında kullanılmaktadır(11). İşletmeler, tdplum çerek-

(11) Hilmi Ziya ÜLhEI'J, 11 Sosyal Foyda 11 ,5osyoloji sözlüğU,:-lilli 

E~itim Bakanlı~ı yayınları, An~ara, 1969,s.271. 
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sinmelerini karşılamaya yönelik mal ve hizmetler üreten kuru-

luşlar olarak kabul edildiÇinde, aile ekonomilerini işletme 

dışında düşünmek gerekmeKtedir. 

Tanıma göre ekonomik ve teknik çabaların sağlıklı o-

larak gerçekleşecilmesi işletmenin hukuki, politik va top-

lumsal işleyişine de bağlı olmaktadır. 

- Hukuki bir sistem olarak işletme; çalışma biçimi yo-

lu ve amaçları, içinde yer aldığı toplumun yasalarına göre 

belirlenmiş kuruluştur(12). 

- PolitiK oir sistem olarak işletme; yaşama ve gelişme 

gücünü korumak amacıyla, gerek maddi ve insani üretim ögeleri 

arasında, gerekse dış çevre koşulları ile dengeli ve uyumlu 

bir yapı oluşturmak için çeşitli çıkar ilişkilerinin ortaya 

çıktı~ı kuruluştur. 

- Toplumsal bir sistem olarak işletme; en az maddi ö-

gelerin varlığı kadar insanların çalışma sırasındaki verimini 

artıran ve onların birarada olma gereksinmelerini karşılayan, 

toplumsal ilişkilerin ortaya çıktığı kuruluştur. 

Yukarıda verilen tanımın açılımında da görülcügü gibi 

işletmeler temelde ekonomik ve teKniK işlevleri gerçeKleştir-

mektedirler. Ancak bu işlevler hukuki, politik ve toplumsal 

işleyişe göre düzenlenmektedir. Bundan önce ele alınan :anım-

larda işletme, yanlızca e~onomik ve te~nik birimlar ~larak ele 

( 12) İnal Cem AŞnUI~, 11 ]ürkiye'de İ~letmecilik Öğretimi ve ::sKişenir ik-, 

tisadi ve Ticari İlimler Akademisindeki Gel~=I'ıı ,_ :::;:ı.:.~o~~~~~~nci 
yıl özel sayısı, (ı:.kim, 1973)s.4. ·· LUUNIVE!t;d.ı:e;yf 

1\-fcrtın. KfiffiDba~ 12 



alınmıştır. Ourcıda işletme tanımında, işletmenin ekonomik ve 

teknik ÖLelli.deri ._ıözardı edilmeksizin hukuki, politik ve 

toplumsal yönleri üzerinde durulmuştur. 

B- TOPLUM KAVRAM! 

İnsanların yanlız başlarına yaşamada karşılaştıkları 

güçlükler ve birlikte olma içgüdüleri, onları birarada yaşa-

maya iten nedenlerin başında gelmektedir. 6u gibi nedenlerle 

biraraya gelmiş insanların aralarında oluşan ilişki ve etki-

leşimler, toplum olgusunun ortaya çıkmasına neden olarak gös-

terilmektedir. Toplumlar, bireylerarası ilişki ve etkileşim-

lerin bulunduğu bir çevrede oluşmaktadır(13). Bununla beraber 

hertürlü i~san topluluğuna bir toplum olarak nitelendirmek o-

lurlu değildir. Örneğin; bir gösteriyi izlemek amacıyla bi~-
··· ··-··· 

~u topluluk, gJsterinin bitimindan sonra da(ılmak Gz~r2 oır-

2r~va gelmiş ço~u kez birbirlerinin va~lı~ından hs~erli ~lma-

v~n ins~n yı~ınından farklı bir durum de~ildir. Çü~~O To~lu~, 

t~m~li, insanl~rarası ilişkilere dayalı sDreklili~i clan ~ir 

v <:~ r· .L ı i< t ı r . 

~ur2oa to~lumun ne oldu~unu açık!~m2y3 yeçmaoen Unc~. 

:J ı .c· t o tJ 1 L! ;n u t u p l u ı ı ı y c:ı ::ı c; n tJ a z ı y a p ı s :::: :;_ v e:: k u .::- u m s 2 l ö ç; e l 2 i' -:: c.: 2 -

.,; i. :ı ::H.:!<. ve. ar e.l EJ r L rı ıj 2 k i i li ~;i k il e:;:· i ir ci ele r:ı e~~ , k 2 n ı rn ız c c., '1 cr i!l .'"'-
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cı. Toplumsal Yapı ve Kurumlar 

Toplumu toplum yapan ögelerin başında insanlar gelmek-

teuir. Insanların biraraya gelerek birbirleriyle olan ilişki 

ve etkile';]imleri., 11 toplumsal sistem 11 olarak adlandırılan var-

lı~ın ortaya çıkmasına neden olmaktadır(14). Toplumsal sistem 

içindeki ilişkilerin sUreklilik ve yapısallıK kazanması, ku-

rurnlcs;me olgusunu7'ortaya çıkarmaktadır. Toplumlardaki kurum-

laşma olgusu, insan gereksinmelerinin bir sonucudur. Toplum-

sal kurumla~ içinde yer oldı~ı toplumun çeşitli gereksinim ve 

beklentilerine kendi içlerinde geliştirdikleri bir dizi dUz-

güler(normlar) ve yasalar ile karşılık verebilmektedirler. En 

ilkel toplumlarda bile toplumsal yapının korunmasını sağlayan 

belli başlı düzgüler ve yasalar bulunmaktadır(15). Toplumsal 

kurumlar aile, din, devlet, hukuk, ekonomi ve e~itim olarak 

~elirlenen insanların çeşitli gereksinimlerini karşılamaya ya-

ray~n ve onların toplumdaki ili9kilerini düzenleyen örgütlen-

miş kurallar bUtünUdür(16). Kurumların kendi aralarınDaki ve 

"CG,:Jiu:nun bütünü i.l::: Dli3.rı ilişkilerindeki cüzen, CGpluıT:U V2 t'J:.J-

lums2l yapıyı oluşturmaktadır. 

TG~.:ılurrısc::l hurwn ve yapı kavrEimlaı'.cnın C.:,:;hc: ı:.:c,::<l:::y:ı.c::.:. 

ı ıl;;: <i s 1 n ı ~j ;~: l:j l. r::; ·rı d f< ı t;: " ;ı <ı i 1 2 , cl i n , d E v l e t , i ı u i< u:<: , :::'<~n o nı i 

( ··ı:, ; ;:: nı c' E~ h o ı-ı i J ::ı, , -~~-;.:ı ~:!_~rı'-' Ei .!_ı2_e.J~;J. c;ı~n e , İ st o n u u l , i S u 'l , ::ı • :::; ı . 

::... u li ı i D (j ı~ ;v, Ez u~ ' .. ~-~Hi V c.::_l o_,j_~' İ Sit;::. rı LJ u L ' '1 en 8 ' s • 1 j c.; • 

( ·ı ~ ) [;C: M , !..i • 'ı 1 . 

( 'ı ·~ ) \J z ,~ r U L /1: ! i~ i 1 Y 1 1 , _!_:_J_;~}_l:!_~l b i l i ~-~ I' i _2;_ , 1' n i< Ci r c.: , '\ '.J -~ S , 3 • '! ~ _; • 

·-·rı V ;·c. T' .l·', 1 '< .\1 :' .__ ~ J Li ıl· - ..... J 

~ . ~: ~) . 
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ve eğitim gibi toplumsal kurumları, aralarındaki ilişkileri 

ve toplumun bütünü içindeki yerlerine değinilmeye çalışıla-

cak tır. 

a.a. Aile 

Aile toplumun doğal ve temel ögesi olarak evrensel oir 

kurum olma niteliğini taşımaktadır. En ilkel toplumlardan, en 

gelişmiş toplurnlara kaoar aile kurumunun varlığı bilinmektedir. 

Aile kurumu, toplumsal sistemi oluşturan bireylerarası 

ilişki ve etkileşimierin ahlaksal ve düzgüsel boyutta düzenlen-

mesiyle oluşmuştur(17). Evlilik oiçimleri, akrabalık ilişki

] 
leri ve aileden kadın ve erke~in sorumlulukları, miras durum-

ları toplumsal sistem içinde düzenlenen belirli norm ve dav-

ranış kalıplarıyla belirlenmektedir. 

Günümüz aile yapısı, çeşitli aşamalardan geçerek bu-

günkü durumuna gelmiştir. Endüstri öncesi toplumlarda aile 

kurumu, bireyin birçok eyleminin gerçekleştiği ve bircak ge-

reksinmelerinin karşılandığı bir yapıya sahiptir. Toplumda 

üretici rolünü üstlenen aileler, ço~unlukla ekonomik birim 

gibi davranmaktaydılar. Ana, baba ve çocukların yanısıra, di-

ğer yakın akraba üyelerinden oluşan çok sayıda bireyden ku-

rulu geniş bir yapıya sahiptir. Genellikle toprağa bağımlı o-

larak çalışan aile bireyleri arasında, babadan oğula geçen 

küçük alsanatları uğraşları da bulunmaktadır. Erkegin güreli 

C 17) ~avi~.ç Jzc::r~, 11 Aile Kurumuna Bazı Sosyolo,iik Yöklaşımlar 11 , 
c..ge Universitesi, Edebiyat Fakültesi, Seminer,.5.5} ~iY87 s.267. 
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bir üstünlüğünün olduğu ailelerde tek kadın ile evlenmanin 

(monogami) yanısıra, çok kadın ile evlilik (poliga~i)de gö-

rülmektedir.(15) 

Endüstri devrimi ile birlikte çok sayıda fabrika ve 

işyerlerinin hizm2te girmesi, topra~a bağımlı olan ailelerin 

dnemli bir oölümünün, daha iyi iş ve gelir sa~lama amacıyla 

şehir merkazıerine göç etmelerine neden olmuştur. Bununla be-

raber, ailelerin şehirlerde kırsal bölgelere oranla daha kü-

çük evlerde oturmalarının güçlüğü, yaşam koşullarının değişe-

reK ailelerin zamanla tüketici rolünü üstlenmeleri, sayıları-

nın azalarak yanlızca ana baoa ve çocuklardan kurulu çekirdek 

aile olarak yaşamlarını sürdürmelerine neden olmuştur. nadın-

ların hak ve özgürlüklerinin tanındığı çekirdek ailelerde, 

evlilikler de tek eşli olarak gerçekleşmektedir. Çağcıl top-

lurnların en oelirgin özelliklerinden biri de çekirdek aile 

(nuclear family) temeline dayalı olmalarıdır. 

Çekirdek ailelerin toplum adına gerçekleştirdikleri iş-

levler genellikle cinsel, ekonomik dayanışma, toplumsallaş-

tırma ve insan türünün sürekliliginin sağlanması olmak üzere 

dört bölüme ayrılmaktadır(19). 

Ailede üyeleTin gere~sinmelerini karşılamak amacıyla 

belirli ölçüde yiyece~, giyecek ve benzeri üretim çabaları ger-

çekle9tirildi~incen, ekonomik bir dayanışma sözkonusudur. 

C 15 ) 5 e h a L • f"l C:~ H. Y , 11 T o :::; l u m o i l i m ü z e r i n "' , 11 İ s t an b u l , 1 9 B 2J s • 1 5 U 
Serge R.D~NI~GFF-Ralph WAH~MAN, An Introduction to ·Soçiologv,MC Mil
an Puolic::ations, !LV., 15d3) s.52. 

(19) DENISDFF-WAH~MA~ a.55. 
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Toplumsallaşma; oireylerin içinde yer aldıkları top

lumun kültürel ögelerini, özdeksel ve tinsel d~ğerlerini, te-

mel davranış kalıplarını öğrenme sürecidir(20). Aiie birey-

lerin toplumsaliaşma süreçlerini hızlandırarak topluma daha 

kolay uyum sağlamasında yardımcı olmaktadır. 

Aile kurumunun en doğal işlevi, cinsel üreme ile türü-

nün sürekliliğini sağlayan biyolojik işlevdir. Günümüzde özel-

likle az gelişmiş toplumların belirgin özelliklerinden biri-

nlin de nüfus artışı olması, buna karşılık insan gereksinim-

leri karşısında do~al Kaynakların yetersiz kalması, yukarıda 

belirtilen işlevlere ek olarak, nüfus planlaması işlevinin de 

eklenmesini zorunlu duruma getirmiştir. 

a.o. Din 

İlkçağlardan bugüne insanlar, kendilerinden farklı üs-

tünlüklere sahip doğa üstü olarak betimledikleri bir takım 

güçlere inanma gereksinimi duymuşlardır. Din, insanların bu 

tü~ gereksinmeleri sonucu ortaya çıkmış toplumsal bir kurum-

dur. 

Genel olarak, insanların açıklamakta güçlük çektikleri 

konuları doğa üstü inançlar yolu ile açıklamaları ve ou gibi 

etkinliklerin oelirli kural, ayin biçiminde örgütlenmesi o-

larak açıklanabilen din kurumu, kendi aralarında tutarlı, uyum-

lu ilişKiler oulunan tinsel ve özdek~el Uoelerd2n oluşma~tadır. 

( 2 O) ÜZ KALP • s • 5 9 ; O U\fJ KAY 1\ , s • 1 O 4-.1 U 5 ; Ri c har ci T • S C hA F F C: k

Robert P.LAf"livJ, Sociology f"lc.Graw-Hill E3ook Company, 1So3 s.121. 
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donlar KUt56lli<, inanç ve de~erler, ayinler VE dini ekoller-

dir(21), Bu ~geler dinlerden dinlere Fa~klılık g~stermektedir. 

Yeryüzünde dinler ruha tapma, do~aUatücUlU~, soyut idaaller 

ve tanrılı ainler olma~ Uz2=~ dd~t ~JlGme ayrılma~cadır(22). 

Yaygın olara~ ka~ul eoiien Cinler herbiri te~ tanrılı olan 

mDslUmanlık, hristiyanlı~ ve mosEvilik dinlaridir. 

runscl b2sk~lardan ı<urtwlarak .gönül raiıat-

lı;ına Kavuşmalarının sa~lanm~sı. 

-Toplumsal oayanışmayı ~olaylaştırarak toplum denetimi-

nin sa~lanmasınd6 yardımcı olmaK. 

-Insanlara en zor dönemlerinde bile yaşama ve savaşım 

gücünü Kazandırmak. 

TUr~ towıu~unda oin kurumu AtatürK'ün oelirledi~i laik 

dev:et anlayışına g~re di~er politiK, e~onomi ve e~itsel Ku-

rumlarcan oa~ımsız o~araK yer almaktadır(24). Atat[rK laikliK 

kavramıyla, dinin to~lumaal, politiK, ekonomik ve e~itsel ku-

rumları ve kuralları oal~rleyici oir konumda olamayaca~ını, 

iıerhangi bir dinin ou alanları düzenleyi~ değiştirmesinin söz 

Konusu olamayacatını oalirtmiştir. 

a.c:. Devlet 

ça:cıl insan to~luluklarının an bDyCk politik Urgütlen-

ma blçimi olara~ Kaoul a~ilen, toplumlaşma ve kurumlaşma sOre-

·,2'ı) tJZf,;.ı_•_;=:ı, s.I:JS; T.o. SuTTOHL.ıHO::::, (çc:v.<~nsal uSI)AY) Toplumbilim, ~nkar.::: 

beJ s • 2 :J 1 ; u U~:'~ i-'i ..4 Y 14- S . .3 .3 6- :S Y/ . 

(~2) ~ZririL?-s.15S. 

( :2.3) ~ l :-1 p, L ;:ı s . 'lo :0::: ; iJ [j ~~ i'i t: Z C: R , s . 2 5 7 
r--nı OZi-\i'JKAYA, s.341. 
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cinin getirdiği ana kurum olarak Devlet'in varlık nedeni top-

lum yararına "topluma hizmet" amacına dayandırılmaktaoır(25). 

Devlet, ço~unlukla toplumun kendisi olarak nitelendi-

rilmektedir. Oysa devlet toplumsal yapıyı oluşturan kurumlar-

dan birioir. Toplumsal sistem içindeki bireylerarası ve kurum-

lararası iliş~ilerin oüzenlenmesine yönelik yasaların çıkarıl-

ması, uygulanması va toplumaa olabilecek uyuşmazlıkların çö-

zümüyla ilgili yar91 işlevleri devlet tarafından yerine geti-

rilmektedir. 

Yapısallaşmanın en üst dOzeyde gerçekleşti~i devlet ku-

rumunun, kuruluş oiçimi (rejimi) ve işlevleri kesin çizgiler-

le anayasada belirlenmiştir(26). 

Toplumsal bir kurum olarak oevlet, kendisini oluşturan 

ve aralarında uyumlu ilişki va ba~ların bulundu~u ~gelerden 

oluşmuştur. Sunlar; insan topluluğu, ülke, iktidar ve hukuk-

sal düzendir(27). ~EKiL-2'de d2vleti oluşturan alt ögeler g~-

rülmektedir. 

( ·;:ı- \ ,~ ·- ''1. ·~ 1 -.: · ·' , .. , 1·.: ı·,;,~ L7 r-- ~.·"' , 5 • ~Ll- o·· 
'- J ,_,;:_, ' ::ı. ,.) ' LJ- • ~ -·' -

c 2 ci ) C; :: i•i ' s . 1 2 • 

(27) ::sat ç~~. ~iyas2t Bilimina Giri~,istanoul 1977.s.S0-91. 
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ŞE~!L-2: Devlet kurumunu oluşturan ageler 

Devleti oluşturan en önemli varlık insan topluluğudur. 

Insan toplulukları ulusu oluşturmaktadır. Ulus, özdeKsel ve 

tinsel (maddi ve manevi) bütünlü~e sahi~ insan topluluğu ola

rak belirleneoilir. Bu insanları birarada tutan kültür, ortak 

davranış kalıpları ve dil gibi ögeler arasındaki bütünlüktür. 

Devlet, sınırları kesin olarak belirlenmiş bir ülke 

toprağı üzerinde bulunmaktadır. Devletin toprak bütünlüğü ül

kesel sınırlarla belirlenmakteoir. 6ir ülke toprağı üzerinde 

yaşayan insanların gerek iç, gerekse dış güvenli~inin sa~lan

ması, Ol~e birlik ve bütünlü~ünün korunması ülkedeki insan-

ların ekonomik ve toplumsal genli~ini artırmaya yönelik çaba

ların düzenlenmesi, üstün örgütlü ve yasal bir gücü gerektir

meKteGir. 8u güç devleti oluşturan ögelerden biri olan ikti-

dar kavramı ile açıklanabilmektedir. İktidar, devlet ve di~er 

toplumsal kurumlarla bireylerarası ilişkilerin dUzenlenmesi 

için bir takım ara;lara sahiptir. du araçların en bnemlisi hu

Kuk dGzenioir. Devlet, toplumsal sistem içindeki birey ve ku

rumların ilişkilerini hukuk kurallarına gdre d0zenlemektedir(2B)~ 

(26) ÇAM, s.S1. 
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YuKarıdaki açıklamalar ışığında bir tanım vermemiz gere

kirse devlet, 11 belirli ülke toprakları üzerine kurulu, özdeksel 

ve tinsel ortak değerleri bulunan insanların oluşturduğu, siya

sal Dir iktidara ve hukuki bir düzene sahip toplumsal kurum" 

olarak tanımlanabilir. 

Devlet kurumu toplumda yasama, yargı, yürütme ve po

litika olmak üzere ddrt işlevi yerine getirmekteoir(29). 

Yargı işlevi: Yasama organınca çıkarılan yasaların yü

rürlüğe konmasıdır. Bu işleve hükümet etme işlevide denmekte

dir. Yürütme işlevi aynı zamanda devletin işlevsel (fonksiyo

nel) yapısını da ortaya koymaktadır. Hükümet, toplumun iç ve 

dış güvenliğini sağlamak, adalet hizmetlerini yerine getirmek 

ekonomik kalkınma planları hazırlayarak yürürlüğe koymak, dev

letin milli ekonomideki payını belirlemek, tüm toplum bireyle

rinin genligini artırıcı eğitim, sağlık, işgüvenliği ve gelir 

da~ılımı gibi konuların ça~cıl oir düzeye getirilmesi, ulus

lararası alanda devletin siyasi temsilcili~inin yapılması iş

levlerini gerçekleştirmekteDir. 

Politik işlev: Devlet, politikanın halk tabanına da-

yanmasına neden olan oemoKratik yGntemlerin yerine getiril

mesini sa~lamaKtadır. Su da se;im yöntemi ile gerçekleşmekte-

oir. Seçimlerle ilgili yesal cüzenle~eler oevlet tarafından 

yapıldı~ına göre oa~ımsız bir devlet örgütünOn varlı~ını say

layacak gerekli dOzenlemeler oe devlet tarafından yerine ge-

tirilmekcedir. 

(29) Şinasi KAR~, Jevlet ve ?olitika, İstanbul, 19Bd,s.67. 

21 



Ça~cıl (modern) devlet Kurumlarının dayandıÇı üç te-

mal özellik bulunmaktadır. Bunlar; demokratik devlet anla-

yışı, hukuk devlet anlayışı ve toplumsal devlet an~ayışıdır. 

- De~okratik anlayışa güre devlet, toplumun ve onların 

seçtiği temsilcilerin denetimi altında bulunan kurumdur(3U). 

- Hukuk anlayışına göre devlet, insan haklarına saygı 

gösteren vs hakları koruyucu a~il bir hukuk düzeni kuran ve 

bunu sürdüren, tüm davranışlarında hukuk ve anayasaya uyan, 

tüm işlemlerinde yargı denetimine bağlı bulunan kurumdur(31). 

- Toplumsal anlayışa göre devlet, insanlara yanlızca 

özgürlüklerini vermeKle kalmayarak, onların insan gibi yaşam-

larını sürdürebilmeleri için gerekli koşulları sağlamayı ken-

disine görev edinmiş bir kurumdur(32). 

a.d. Hukuk 

Devlet kurumunu açıklarkan hukuk kavramına sık sık de-

ğinilmesine ka:şın, onun ayrı bir kurum olarak incelenmesi aa-

ha uygun olabilir. 

Hukuk, toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Top-

lumsal sistem içindeki ilişkilerin düzenlenmesi ve gerektiğin-

de çeşitli yaptırımların uygulandı~ı bir kurallar bütünü ola-

raK karşı~ıza çıkmaKtadır. Toplumların sahip oldu~u hukuk dü-

zeninin en oelirgin ~zellikleri; devlet tekeli altında olması, 

(3ü) 
~~7-
bGL~, 

(31) ~AAA, s.1o; 

Scsyal Devlet Sistemi, İstanüul,1976,s.4-5 

(32) ~A~A, s.337; C~M, s.12. 
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merkezi olması ve zorlayıcı niteliğe sahip olmasıdır. Devlet 

ve hukuk kurumu yakın bir ilişki içindedir. Devlet yasama iş-

levi ile hukuk kurallarının oluşumu ve uygulanması üzerinde 

etkili olurKen, hukuk kurumu da devletin eylemlerini sınırla-

yarak onun üzerinde etkili olmaktadır(33). Devlet iktidar 

gücünü hukuk kurumundan almaktadır. 

Ça~cıl toplumlarda hukuk toplumsal denetimin en oelir-

gin ve etkin aracı olarak bireylerin toplumsal sistem içinde-

ki davranışıarına yön vermektedir. 8ir yazarın da belirttiği 

gibi toplumsal bir kurum olarak hukuk, ~ di~er toplumsal ku-

rumların:yaşamlarının evrimlerini çevreleyen koruyucu bir bu-

lut gör ev i n i yer i n e getir m e k te d ir 11 
( 3 4 ) • 

a.e. t:konomi 

Toplumdaki çeşitli gereksinmelerin karşılanması ama-

cıyla mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketim aşamala-

rıyla ilgili çalışmalar, toplum ekonomisini oluşturmaktadır. 

EKonomi toplumu oluşturan alt ö~elerden oiridir. Eko-

nomi de kendisini oluşturan bazı ögelerden oluşmuştur. Bun-

lar; mülkiyet, değişim ve pazar olarak belirlenmektedir(35). 

MDlkiyet, toplumda oireylerin sahip olabilecekleri ve 

istenildi~ind2 eaşkalarına a~tarabil~ceKl~ri ekonomik ce~erler-

dir. 

Değişim, tcplumca m2l ve hizmetlsrin belirli bir eko-

nomi~ de~er karşılı~ında el de~i~tirmesidir. Gelişmiş ve Ge-

(3 3 ) Ç Ml , s . g 4 
( 34) Artun Üi'~Si-\L.. ı "hukuK ve Towlums2l '!2:'ŞBm 11 ı i-\i'lkara ~niversitesi ı Siyasal 

Bilgiler ~akOltesi Dergisi, C.XXIX,S.3-4 (~ylOl-Aralık 1574)s.145. 

(35) ?EKİr\l s. 2 1, 23 



lişmekte olan bir çok toplumun en etkin aracı paradır. Mal ve 

hizmetlerin para veya başka bir ekonomik değer karşılığında 

de~işimini sa~layan kuruluşlar, mal ve hizmet Uret~n işletme-

lerdir. İşletmelerde ekonomik kurumun oluşumunu sağlayan öge-

lerden biri olarak kabul edilmektedir. 

Pazar, toplumda alıcı ve satıcıların karşı karşıya gel-

diği yerlerdir. Pazarlar tam rekabet ve eksik rekabet olarak 

iki bölüme ayrılaoilir. Birden fazla satıcının benzer malları 

serbestçe sataoildiği pazara tam rekabet, alıcı ve satıcı ara-

sındaki işlemlerin toplumda belirlenen sistem içinde gerçek-

leşmesi durumunda eksik rekabet pazarı sözkonusudur. 

Mülkiyet, de~işim, işletme ve pazar olarak belirlenen 

alt ekonomik kurumların işleyişi, toplumlarda geçerli olan e-

konomik sistemlerden etkilenmektedir. ŞEKİL-3'de görüldüğü gi-

bi ekonomi kurumunun temelini, toplumun mal ve hizmet gerek-

sinimlerini karşılayan işletmeler oluşturmaktadır. İşletme 

eylemlerini içinde bulunduğu toplumda geçerli olan, ekonomik 

1'1\A'-
\IE Hi1fi1Ei 

ÜP.. HEN 
'ı ~LH(l)i:l~~ 

ŞEKİL-3: Ekonomik sistem 

Aıwx>Lu ÜNİVERSinı:sl 4 
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sistemin yön verdiği mülkiyet, değişim, ve pazar alt sistem-

lerine uygun olarak gerçekleştirmektedir. 

Ekonomik sistem genel anlamda "insanların ekonomik ça-

balarını ve kararlarını yöneten ilkeler ve yasal kurallar top-

luluğu olaraK tanımlanabilir. Toplumda bireyler., ekonomik 

sistem içinde işletmeler kurarak elde ettikleri emek, do~a, 

sermaye gioi üretim etmenlerini kullanarak toplum gereksinim-

lerini kar~ılamaya yarayan mal ve hizmet üretiminde bulunur-

Lar. Üretim ve da~ıtım olayı ekonomiK sis~em içince oluşmakta-

dır. Bu olaylar farklı sistemlerde birbirinden değişik olabi-

wir. Ekonomik sistemler genellikle üç ana oaşlık altında top-

lanmaktadır. Bunlar kapitalist ekonomik sistem, sosyalist e-

konomik sistem, ve karma ekonomik sistemdir(36). 

Kapitalist ekonomik sistemlerde; emek, doğa, sermaye 

gioi üretim etmenleri ço~unlukla özel işletmelerin elindedir. 

Özel mülkiyetin serbest olduğu ve üretim, dağıtım ile ilgili 

kararların istenildi~i gibi alınıp uygulanabildi§i sistemde 

k~r•ın olabilen en üst dOzeya çıkarılması (maximize edilmesi) 

amaçlanmaktadır. Emek, ekonomik ve toplumsal yönlerden, iş-

letme sahip ve yöneticilerinden ~esin sınırlarla ayrılan, söz-

leşme ile alınıp, süzleşme ile işten çıkarılan oir kesimi o-

luşturmaktadır. 

Sosyalist ekonomik sistemlerde; ~o~al kaynak ve sermaye 

(1S) Avni ZARAKOLU, Temel ~konomi~ Sia~eml~r 2ilcisi, ~~~ar2,137J 

s.12-13; Canit tHL~E, tkonomi~ Sist2mıe~, ~nKara,1~3G s.S; 

Dan STEİNHOFF, The World of Business, MC.Graw-Hill Book Co.~.Y.1979 
s.531; PEKİN, s.24-26. 
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gibi üretim etmenleri toplumun egemenliği altındadır. Özel mül

kiyete sınırlı ölçüde olanak tanınmakte, üretim ve dağıtım ile 

ilgili kararlar merkezi olarak alınmaktadır. Bu si~temde emek, 

ücret, çalışma koşulları gioi konularda, bir karar organı gibi 

rol oynayan kesimi oluşturmaktadır. 

Karma ekonomik sistem; iki uç noktayı oluşturan kapi-

talist ve sosyalist ekonomik sistemlerin belirli ölçüde uyum

laştırıldığı bir siste~ olarak kabul edilmektedir. Üretim ve 

dağıtım eylemleri, özel işletmeler ile devletin işbirliğiyle 

yürütülmektedir. Devlet bir yandan özel işletmeleri denetimi 

altında tutarken, bir yandan da onları destekleyici bir rol 

oynamaktadır. 

Toplumların izlediği ekonomik sistemlerin birbirinden 

farklı yôntem ve kurallar içermesine karşılık, her ekonomik 

sistem mal ve hizmet üreterek bunları dağıtmaya ve toplum 

gereksinimleri~i karşılamaya çalışmaktadır. 

a.f. ~Çitim 

Eğitim, bireylerin tüm yaşamlarını yönlendiren bir top

lumsal kurumdur. Bireyler Doğumlarından ölümlerine kadar e

ğitim olgusu ile içiçe yaşamaktadırlar. 

~~itim dar ve geniş olmak üzere iki anlamda kullanılmak

tadır. Geniş anlamda e~iti~, bireylerin Uyesi oldukları toplu

mun oe~erlerini, bilgilerini ö~renmeleri ve bunu kendilerinden 

sonra gelen oireylere aktarmaları olarak kabul edilmektedir.Bu 

anlamdaki eğitim, aile de başlayarak okul, iş çevresi ve top-
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lumsal yaşamda sürmektedir. Başka bir deyişle toplumsalıaşma 

(sosyalizasyon) olarak kabul edilmektedir(37). Dar anlamda 

eğitim kavramı, öğretim kavramı ile eş anlamlı olarak kulla-

nılan, okullarda verilen mesleki ve bilimsel e~itimdlr. 

Bireylerin toplumda yerlerini almasını amaçlayan gerek-

li bilgi ve anlayışları elde etme süreçlerine katkıoa bulunan 

özdeksel ve insani (öğretmen, okul, kitap, laboratuar v.b.) ö-

gelerin herbiri, eğitimin bir parçasını oluşturmaktadır. Okul-

lar, ilk, orta, lise ve yüksek öğretim kurumları olarak birey-

lerin topluma hazırlanmalarıyla ilgili eğitim süreçlerinde yer 

almaktadır. 

Egitim süreçleri içinde yer alan ilk, orta, lise ve yük-

sek öğretim aşamaları bireyin yaşamında ayrı birer önem taşı-

maktadır. Günümüzde, gelişmiş toplumların en belirgin özellik-

lerinden biri de yüksek öğrenim görmüş yeter sayıda bireyle-

rin bulunmasıdır. Bireyin toplum yaşayışında bulunduğu oran, 

büyük ölçüde yüksek öğrenim görmesine bağlı olmaktadır. AYnı 

zamanda bireyin içinde yaşadığı toplumun ekonomik ve toplumsal 

gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 

~ğitim kurumu toplumda birçok işlevi yerine getirmekte-

dir. Bu işlevleri genel anlamda aşağıdaki gibi sıralamak olur-

ludur. (35). 

Toplumun kültürel mirasının yeni kuşaklara aktarılması. 

- Bireylere bilimsel ve mesleki bilgilerin kavratılması. 

(37) ÖZKALP, s.129. 

(32) UZKALP, s.131. 
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- Bireylere ussal düşünce alışkanlığının kazandırılması. 

- Çağcıl toplumlaraa bilimin gelişmesine katkıda bulu-

nulması. 

- Toplumun genel refahının artışının sağlanması. 

Yukarıda belirlenen işlevle~in istenen düzeyde gerçeK

leşmesi büyük blçüde toplumda yaygın ola~ak kabul edilen a~i

tim sisteminin yapısına baÇlı olmaktadır. eğitim sistemi; bir 

toplumun k~ltürünü, evrensel nitelikteki bilim dallarını, mes

leki ve teknik bilgileri bireylere akta~ma süreninde izlediği 

ilke ve yöntemler bütünüdür. 

E~itim sisteminin dura§an(statik) bir yapıya sahip ol

ması,bireylerin şağlıklı biçimde yetişmelerini geçiktirmek

tedir. Bu nedenle eğitim sisteminin diğer toplumsel kurumlarda 

olduğu gibi de~işimlere uya~lanması va yeniliklere açık olması 

gerekmektedir. 

b. Toplumsal Kurumlararası İlişki ve etKileşimler 

Toplumsal kurumların herbiri toplumu oluşturan, ara-

larında dengeli ve tutarlı ilişkiler bulunan alt sistemler

dir. ŞEKİL-4'te görüldü~ü gibi aile to~lumun çekirde~ini o-

luşturmaktadır. İnsan türünün sürekl~li~ini sa~layan ve onun 

sevgi, gUven gibi gereksinimlerinin Karşılanoı~ı aile, top-

lurnun temel ve doğal kaynagıdır. 

Bir toplumsal kurum olarak 02vlet, oi~~r bir_te~lumsal 

kurum olan hukuk kurumunun oluşumunu sa~lama~tadır. HuKuk 

kurumuda devletin toplum düzenini sa~lamasınaa ve toaluma ol3n 
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bir toplumun ve Devletin oluşumunu sa~layan insan toolulugu-

nu oluşturmaKtaDırlar. fuclumda ~elirli oir ça~2 g2imiş oi=ev-

ler DemokratiK devlet anl3yı~ına, gUre, s2çim siste~ıiyi2 c2v

letin siyasal iKtitarını belirleme hak~ına sani~tirler. Ta-

oandan en Lst oruna (mevkiye) et~in oir il~~i~im sist2mi o-

nin en güzel drne~lerincen biridir. 

Ailelerin ol~şumunu sa~layan Kaoın veya erKe~in yasel 

olarak jirden fazla eşle evliliKlerinin yasa~lenması ve resmi 

evliliK ba~ı olmayan eşlerin lıukuki olarak evli Kabul edilme

meleri, hukuk ve ~ile kurumunun ilişkisidir. 

Bireylerin ekonomik ve kültü~el gereksinimlerini kar

şılamak amacıyla sürekli içiçe ya9auıklerı kuruml~rın arasın-

da eKonomi ve e~itim kurumları ayrı oir Unem taşımaktaoır. 

Gzelli~!e a~onomik kurumların aile yapıları üzerinde önemli 

et<il~ri bulunmaktaDır. ~ndüstri öncesi to~lumlarde üretici 

kcnumuyla ekonomik yaşamın oir par~asını oluşturan aile ku-

rumunun ya~ı olarak genellikle geleneksel-geniş aile yaoısı-

na uygun olou~u görülmektedir. Endüstriyel toplumlaroa ise, 

üretim işlevinin çeşitli alanlarda mal ve hizmet üretmek a-

macıyla ~uru~an işletmeler törarından yerine getirilmesi 

aile ~urumlarının toplumda tüketici rolünü üstlenmelerini 

sa~lamıştır. Genellikle başK~larına ait işyerlerinde çalı

şaraK yaşamla~ını sürdüren ailelerin yapıları ca en~üstrivsı 

toplumların oir özelliği olan çekirdek aile ya~ısına uy~un

dur. G2leneks2l to~lumlarda üretici Konumuyla sınırlı dlçü-

3ü 



de mal ve hizmet üreten aile Kurumu, ancüstriyel to~lumlarda 

gereK işgücü ve gerekse tüketici olarak toplum kalkınmasına 

katkıda oulunmanın yanında oilinçli tüketici davraHışlarıyla 

ekonomik yaşamı dalaylı olarak dengelemekteair. 

Insan yaşamının önemli oir oolümü eÇitim ve ögretim ku

rumlarında geçmektedir. ~ile Gireylerinin içinae yer aloı;ı 

toplumun deserlarini, kültürünü va genel ~avranış kalıplarını 

kavramasının, toplum yaşamında yerini almasını sa~layan bazı 

mesleki, teknik ve oilimsel anlayışları ö~renmesinin ön koşu

lu, oelirli bir eQitim sürecinaan ge~mesine baglıdır. Su ne-

denle aile ve e~itim kurumları arasında sürekli bir etkileçim 

s~zkonusudur. Kadının işyaşamında yerini alması, ço~u kez e~i

timin kadına kazandırdı;ı mesleki ve teknik oacerileri iş ya

şamına aktarmak isteğinden kaynaklanmaktadır. Bununla beraber 

kadın-erkek eşitli~i, aile planlaması giji konuların toplumda 

giderek önam verilen konular durumuna g~l~esi, eÇitim kuru-

munun aileler Dzerindeki etkilarina Grnek olaraK verilebilir. 

Eğitim kurumlarının devlet ila olan ilişKilari genal

likle devletin toplumdaki e~itim sisteminin oluşumunu sa~la

mak, e~itim giderlerinin karşılanması için bJt~e oluşturma~ 

ve e~itim olgusunun tOm toplumda yaygınlaştırılara~, herkes2 

eşit e~itim olanaklarının sa~lanması biçimince ger~aKla~mek

tedir. ~Qitim sisteminin oilimsal va teKnoio~ik gelişmalere 

uyarlanması va tOm to~lumca yaygınlaştırılması, çok sayıca 

bireyin daha sa~lıklı e~itim olana~larına sanip olmalarının 

yanında, toplumun bilimsel, teKno!oJi~ va eKonomik alanlar

daki ilerlemesini hızlandırereK ;a~cıllaşmasını Kolaylaştır-
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maktadır. Bu nedenle eğitim kurumunun toplumsal yapı içinde-

ki önemi sürekli olara~ artmaktadır. 

Bireyin e~itlm kurumlarında edindi~i mesleki, teknik 

ve bilimsel nitelikli bilgileri ekonomik yaşama aktarmada 

gbsterdi~i başarı, onun dalaylı olarak toplum ekonomisine ce 

Kat~ıoa bulunmasını sa~lamaktaoır. ~~itim ve ekonomi ilişki-

sinin bir di~er y~nü oe, işletmelerde işbblümüne olanak veren 

mesleki-teknik e~itimin ve yüksek öQretim kurumlarının katkı-

sıyla çeşitli alanlarda gerçekleştirilen bilimsel araştırma 

ve projelerin toplum ekonomisine yol gösterici bir rol ayna-

masıdır. ~yrıca işletmelerin, e~itim ve ö~retim kurumlarını 

ekonomik yönden desteklemesi, topluma iyi yetişmiş bireyle-

rin kazandırılması yönünden yararlı olmaktadır. 

Toplumsal yapıyı oluşturan kurumların kendi aralarında 

ve toplumun bütünüyle olan ilişkilerinde dengeleyici bir öge 

işlevini yerine getiren din kurumunun ça~cıl toplumlarda ge-

nellikle aile kurumu oışındaki kurumlar ile do~rudan bir i-

lişkisi bulunmamaktadır. Oolaylı olarak toplumsal denetimi 

sağlayan oin kurumu, bireylerarası dayanışmayı da kolaylaş-

tırmaktadır. Ayrıca toplumda uyulması gereken ahlaki davra-

nış ve Kuralların, gerek ekonomik yaşamda, gerek toplumsal 

ilişkilerde ve gere<se aile ortamında bireylerce kavranma-

sında yol gösterici olmaktadır. 

Yukarıda açı~lanan kurumlararası ilişki ve et~ileşim-

l ::ın -J.' toplumda~topluma değişereK farklı boyutlarda gercekleşe-

3ilir. Bununla oeraJer, toplumların' genellikle dura~an bir 
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yapıya sanip olmacıKları zaman içinde değişebilecekleri dü-

şüncesinoen yola çıkarak, toplumu oluşturan kurumların bir-

birleriyle ve toplumun oütünü ile olan ilişkilerin~n de za-

man içinde deÇişebileceğini belirtmek gerekir. 

c. Toplum Tanımları 

Toplum, insanlardan ve ~zdeksel de~erlerin toplamın~an 

daha farklı bir varlıKtır. Toplumu oluşturan en önemli ögenin 

insan olarak kabul edilmesine karşılık, her türlü insan kala-

balıÇını toplum olarak nitelendirmek olurlu değildir. au ne-

denle toplumun ne oldu~u konusuna açıklık kazandırabilmak 

için bazı yazarların toplum ile ilgili tanımlarını .incelemek 

gerekmektedir. 

8ir kaynakta toplum, "başta kendi-kendini korumak ve 

sürdürmek olmak üzere bir çok temel çıkarlarını gerçekleş-

tirrnek için işbirliği yapan insanlardan oluşan, göreli bir 

sürekliliği olan, genellikle oelirli bir coğrafyasel yeri 

ve ortak ekini (kültürü) bulunan çok ya da ez ölçüde kurum-

!aşmış bir karmaşık ilişkiler bOtünü" (39) biçiminde tanım-

lanmıştır. 

Tanımın belirli özelliklerin aşa~ıdaki gioi sıralamak 

olurludur. 

- Güreli bir sürekliliğin olmesı; toplumun ya§am sü-

resinin kendisini oluşturan bireylerin yaşam sGresi~oen uzun 

olması anlamına gelmektedir. 

(39) OZANKAYA, s.3. 



- Belirli bir co~rafyasal yeri va ortak ekini olması; 

toplumu oluşturan insanlar belirli bir ülke toprağı üzerinde 

yaşamaktadırlar. Bununla beraber belirli bir tarih~el geli-

şim içinde özdeksel ve tinsel ortak kültür değerlerini pay-

laşmaktaoırlar. 

- Az ya da çok belirli ölçüde kurumlaşmış olmak; bazı 

toplumlarda kurumlaşma olgusu •• .ı.. en us~ düzayoe gerçekleşmesine 

karşılık, bazı toplumlarda çok daha alt düzeyde gerçekleşme-

sine karşılık, oazı toplumlarda çok daha alt düzeyde kurum-

laşma görülmektedir. Aile kurumu tüm toplumlarda bulunan, ev-

rensel bir nitelik taşıdığından ber toplumun az veya çok ku-

rumlaşmış bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. 

YukarıdaKi özelliklerden birinci ve üçüncü sırada yer 

alan özellikler, genellikle tüm toplumların sahip oldu~u ö-

zellikler arasında yer olmaktadır. Günümüzde farklı kültür-

leroen geldikleri halde, aynı ülke sınırları içinde yaşayan 

insan to~lulukları düşünüloüğünde, ikinci sırada yer alan 

özelli~in digerleri gibi evrensel bir özellik taşımadığı an-

laşılmaktadır. İnsanların ortak bir kültür mirasını paylaş-

maları, aynı değer ve inançları taşımaları, onların toplum 

olaraK yaşama nedenlerinoen biri olabilir. Ancak bu durum 

her taGlum için geçerli olmayabilir. Örneğin; Birleşik Ame-

ri~a to~lumunda yaşayan insanların önemli bir bölümünü in-

giliz, ~ransız, İspanyol gibi farklı kültür değerlerini ta-

şıyan insanlar oluşturmaktadırlar. Bununla ber2~2r, Alman 

toplumunu oluşturan insanlar aynı kültür değerlerini paylaş

tıKları nalde, uzun yıllar farklı ülke sınırları içinde iki 
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ayrı devlet olarak yer almışlardır. 

Oi~er bir kaynakta toplum, ''insan davranışını hem hür

riyete kavuşturan, hem sın:rlandıran, bir taraftan karşılıKlı 

yardımlaşmalara imkan veren di~er taraftan gruplaşmalara ve 

bölünmelere yol açan, aeğişen ~ir sosyal teşkilatlar ve iliş-

kiler ağıdır."(4D) oiçiminde tanımlanmıştır. 

Tanımın özelliklerini aşağıaaki gibi incelemek olurlu-

dur. 

- Toplum ilişkiler ağıdır, bu ilişkilerin iki kayna

ğı bulunmaktadır. Bunlardan biri benzerlik diğer farklılık

tır. Benzerlik geleneksel toplumlarda aynı kandan gelme, çağ

cıl toplumlarda ise aynı kültürü paylaşma bilincine dayanmak

tadır. Farklar ise bireylerin biyolojik özellikleri ve ye

tenekleri olarak belirlenmektedir. Bu durum bireylerin farklı 

özelliklerine göre bir görev almalarını kolaylaştırdığı için 

işbölümü gerçekleşmeKtedir. Har iki durumda da bireylerin or

tak Dir amacı gerçekleştirmek için yardımlaşmaları sözkonusu

dur. 

- Toplum, ortak çıkarlarını gözeten insanlardan olu

şan işçi birlikleriş dernekler gibi çıkar birliği örgütle

rinden oluşmuştur. Bu ürgütler, insanların yardımlaşmalarına 

ve gruplaşmalarına olanak vermektedir. 

- Toplum sürekli de~işme durumundadır.Böylece devingen 

bir Gzellik göstermektedir(41). 

(40) Arniran KURTKAN, Genel Sosyoloji, İstanbul, 1976,s.4. 

(41) ~U~TKAN, s.S-6. 
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Tanımdo toplum insan davranışını hem özgürlüğe kavuş-

turan, hem de sınırlandıran bir varlı~ olarak ele alınmıştır •. 

Toplumun insan davranışlarını sınırlandırdıQı düşühcesi kabul 

edilebilirken, özgürlüğe kavuşturduğu düşüncesi tartişmaya 

açık bir özellik taşımaktadır. İnsan herşeyden önce özgür bir 

varlıktır. Onun özgürlü~Onü sınırlandıran içinde yeraloı~ı 

toplum tarafından kabul edilen oir dizi düzgü ve kurumsallaş-

mış davranış Kalıplarıdır. 

Issız adada toplum ile herhangi bir bagı olmaksızın 

yaşayan insan genellikle davranışlarında da özgürdür. Onu 

belirli biçimde davranmaya zorlayan ne oir yasa, nede bir 

kurum bulunmaktadır. Toplumun bir üyesi olarak yaşayan birey, 

oazı yasalara uymak ve di~er bireylerle olan ilişkilerinde 

belirli bir düzene göre davranmak zorundadır. Böylece bire-

yin davranışları, dolayısıyla özgürlü~ü az veya çok sınır-

landırılmış olacaktır. Bununla beraber bir toplumun üyeleri 

diğer bir toplumun üyelerine göre daha özgür olaoilir. Özgür-

lük veya sınırlandırma, genellikle toplumlarda yer alan dev-

let kurumlarının siyasal yönetim biçimlerine (rejimlerine) 
~~ft 

ve kültürel de~erlerine ide~işmektedir. Ancak burada özgUrlUk 

başkalarının özgDrlüklerine ve haKlarına engel olmamaK Koşu-

lu ile verildiği için her, durumda bir sınırlandırma sözko-

nusu olmaktadır, 

8ir oaşka kaynakta toplum, "insan ömrDnden uzun yaşa-

yan, gUreli bir kararlılı~a sahip olan ve kendi kendini devam 

ettiren insan topluluğudur".(42) olarak tanımlanmıştır. Tanımı 

(42) KONGAR, s.39. 
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oluşturan ögeleri aşayıdaki gibi sıralamak olurludur. 

- Her toplum kendisini oluşturan insanlardan daha uzun 

yaşamaktadırlar. 

- Her toplum kendi içinde geliştirdiği bir dizi düzgü 

yasa gibi çe9itli düzenlemeler ile insan ilişkilerine yön ve

ren göreli bir kararlılığa sahiptir. 

- Her toplum, neslini biyolojiK üreme ile sürdürmesini 

sa~layan, kendi kendini devam ettirme özelligine sahiptir. 

Yukarıdaki tanımda yer alan ögeler, her türlü toplum 

yapısını içeren Dir özelliğe sahiptir. Yazar bu tanıma çe

şitli toplumbilimcilerin tanımlarının ortak yönlerini ele a

larak ulaşmıştır. 

Buraya kadar verilen tanımları da gözönüne alarak top

lumu önyargılardan arınmış, her toplumu içerebilecek ve top

lumsal de~işmeye uyarlanabilecek biçimde tanımlamak olurlu

dur. Buna göre Toplumu göreli bir kararlılığı ve sürekliliği 

olan, belirli ölçüde kurumlaşmış sistem biçiminde tanımlamak 

olurludur. 

Toplum, kendisini oluşturan insanların yaşam süresin

den daha yzun yaşamaktadır. Bu nedenle sürekli bir varlıktır. 

Toplumun süreKliliği, bazı değişmelere ugrayabileceğini de 

ortaya koymaktadır. Toplumsal degişim, toplumsal yapıda veya 

to~lumsal ilişkiler düzeninin bileşiminde üzünd~ ve onu oluş

turan ügeler arasındaki dengede veya toplumsal kurumların 

kendilerinde ve bunların biroirleriyle ilişkilerinde ortaya 
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çıkan niteliksel ve niceliksel farklılaşmalardır(43). Karar-

lılık, toplumsal yapı içindeki kurumlararası ve bireylerara-

sı ilişkilerdeki düzenliliği anlatan bir kavramdır. Bununla 

beraber, toplumsal yapıdaki değişme sürecindeki kurumlarara-

sında oluşan çatışmaların zararlı yönlerini ortadan kaldırmak 

için toplumsal oengeyi ve düzeni korumak anlamında kullanıl-

mıştır. 

Toplum, belirli alçüde kurumlaşmış bir sistemdir. Sis-

temin temeli, kendisini oluşturan insanların karşılıklı iliş-

ki ve etkileşimlerine dayanmaktadır. İnsanların gereksinmele-

ri sonucunda ilişkilerinin belirli bir düzenlilik kazanması ve 

y ap ı s a ll a şma s ı a i 1 e , d e v 1 e t , d i n , e ğ i t i m , e k o n o m i v e iı u k uk g i b i 

toplumsal kurumların kayna~ı durumundadır. 6u kurumlardan biri 

ya da birkaç tanesi az veya çok, belirli ölçüde yapılaşmış o-

larak her toplumda bulunmaktadır. 

Yukarıdaki tanımda toplum; aile, devl2t, din, eğitim 

ekonomi ve hukuk gibi ögeleri olan, ögeleri arasında karşı-

lıklı devingen ilişKiler bulunan, zaman içinde de~işebilen, 

bir sistem olarak kabul edilmiştir. 

C- İŞLETME VE TOPLUM İLİŞKİSİ 

Toplumdaki kurumlaşma olgusu, bireylerin çeşitli gereK-

sinmelerini karşılamak amacı ile girişimde bulunsu~lar~ çaoa-

ların bir UrUnüdür. Du çabalardan oiri de eKonomik Kurumların 

dolayısıyla toplum gereksinmelerini karşılamaya yarayan mal va 

(43) GönUl BUDAK,"Toplumsal OeC:;iqma ve YenilL5e :4çık Tc:clumlar 11 ,İZmir, 

Ticaret Odası Dergisi, V.62,s.5.(t:ylül, 1SB5). s.16; nuf~GA.~,s.SZ 
/1 l}A.lJ~)[,l) t~s. ~~~ ~~J~~~~ ,;.) ~-·~~4 

~~.JrWf:~j?ili'Wcc~f 3J 



hizmetlerin üretimini gerçekleştiren işletmelerin oluşumunu 

sağlayan ekonomik çabalardır. 

Ekonomik sistemin alt sistemi olarak kabul edilen iş

letmeler, içinde yer aldıkları toplumun yiyecek, giyecek, spor 

eğitim gibi gereksinmelerini karşılamaya yarayan mal ve hiz

metlerin üretimini gerçekleştirerek çeşitli e~onomik işlevleri 

yerine getiren kuruluşlardır. Üretimde kullanılan emek, doğa, 

sermaye gioi kaynakları toplumdan sağlayan işletmeler, top

lumdan a~ı~~~yine topluma vererek toplum ile sürekli, devin

gen ilişkiler geliştirmektedirler. Bu ilişkilerin gelişmesini 

sağlayan, işletmeden topluma, toplumdan işletmeye oilgi akı

şını gerçekleştirerek, bağlayıcı öge rolünü üstlenen birey

ler, toplumun en önemli varlığıdır. Toplumda bir aile üyesi, 

ana, baba olarak yaşamını sürdüren birey, ekonomik ve top

lumsal genligini sağlamak amacıyla işgören rolünü üstlendiği 

işletmeler içinde en önemli varlık durumundadır. 

İşl~tmeler içinde bulundukları toplumun ekonomik, do

~al, kGltürel, teknolojik ve politik koşullarının etkisi al

tındadır. İşletmelerin varlıklarını sürdürabilmeleri, dış 

çevresini olu~turan ou koşullar ile dengeli ve uyumlu iliş

kiler geliştirmelerine ba;lıdır. ŞcKİL-S'te İşletme ve Top

lum ilişkileri görülme~tedir. aurada işletmenin toplumu oluş

turan ekonomik, doÇal, politiK, teknolojik ve kültürel çevre 

içindeki yEri ve ilişkileri gUsterilmiştir. 
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TUM 

TIJPLU I'Y'I 

ŞEKİL-S: İşletme ve toplum ilişkileri 

toplumun çeşitli gereksinmelerini karşıla-

mak amacıy~a mal ve hizmet üretirler, Hastane, okul, maQaza 

gioi bir çok gere<sinmeye yanıt veren kuruluşların herbiri bi-

rer işletma olaraK kabul eoilmaktedir. Açık bir sistem olarak 

işletme, varlı9ını sürdürmek için içinde yer aldığı toplum ile 

süreKli etKileşim durumundadır. Toplumdan aldığı kaynakları, 

belirli bir dönüşüm sCreci sonunda yine topluma mal ve hizmet 

' . . . d 
~ıçımın e sunarsK, dengeye ulaşmaya çalıçan işletmeler, bu 

ydnCyle bir yancan tOt]lL.!mU etkilerneye çalışırkeD, bir yandan 

da kendisi toplumaan etkilenerek sürekli ve devingen bir uyar-

lılık gjsterme<tetir(44).G~rek üretirnce kullanılan girdilerin 

( 44) .::;Of-ıi~50~J-Kt4ST -:iCS~ı'JZ:.JC::IG, s. 124. 



elde edilmesi sGrecinde, gerek üretimde ve gerekse Gretilen 

mal ve hizmetlerin dağıtımı sırasında, toplumun beklenti va 

değer yargıları işletmeleri etkilemektedir. İşletme va toplum 

ilişkilerinin temelini aralarındaki girdi-çıktı alışverişi 

oluşturmaktadır. Ancak, işletme ve toplum ilişKisi yanlızca 

bu girdi-çıktı alışverişi ile sınırlı değildir. İşletmeler 

bir yandan yarattıkları iş olanaklarıyla işsizlik sorununa 

çdzDm getirerek toplumsal bir işlevi yerine getirmekte, bir

yanaan da toplum kaynaklarını .verimli alanlarda kullanarak, 

ürettiği mal ve hizmetlerle ekonomik kalkınmayı hızlandırmak

ta ve toplumun genel anlamda bir genlige (refaha) ulaşmasında 

etkili olmaktadır. Toplum ise, çeşitli gereksinmelerinin kar

şılanması için işletmelere doğal kaynaklarını, i,şgücünü vere

rek, onlara çalışma ve başarılı olma hakkını tanımaktadır. 

Toplum işletmelere çalışma ve başarılı olma hakkını 

tanırken, bazı sınırlamaları da beraberinde getirmektedir.3u

na göre toplum, bir yandan işletmelere kaynaklarını vererek, 

bunlar ile gereksinmelerini karşılamaya yarayan mal ve hizmet 

üretmelerini isterken, üretim artıklarıyla fabrika macaların

dan çıkan dumanlarla doğal çevreyi, denizleri ve havayı kir

letmelerine engel olmaktadır. 8unun yanında, işletmelerde ça

lışan bireylerin ücret, sosyal yardım gibi hakları toplumca bu 

tür amaçlar için kurulmuş, oazı kurum ve drgütl2r tararından 

gerektiğinde yasal zorlamalara dayanara~ korunmaktadır. Toplum

sal bir örgüt olarak kabul edilen işçi sendikaları da çalı

şanların daha iyi bir ücret ve daha iyi çalışma koşullarına sa

hip olabilmeleri için işletmelere oaskı yapmaktadırlar. 
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air toplumun yasal~rı ve kurumları işletmelerin eylem-

lerini sınırlandırıcı veya serbest bırakıcı özellikler taşı-

yabilir. Urne~in, kapitalist ekonominin geçerli oldu~u top-

lumlarda özel işletmelere geniş bi~ üretim ve mülkiyet hak~ı 

tanınırken, sosyalist ekonominin geçerli olduğu toplumlarda 

üretim kaynakları topluma mal edilerek, üretim devlet kurum-

ları tarafından gerçekleştirilme~tedir. 

İşletme-toplum ilişkileri, toplumdan topluma farklı bo-

yutlarda gerçekleşaoilmektedir. Konuya özellikle gEleneksel ve 

çağcıl toplumları karşılaştırarak bakıldığında, aralarında gö-

reli bir ayrılığın bulunduğu görünmektedir. Geleneksel top-

lumlarda oldukça basit olarak gerçekleşen işletme-toplum iliş-

kileri, çağcıl toplumlarda çok daha karmaşık biçimde ortaya 

çıkmaktadır. 

Geleneksel toplumlaroa aile kurumları ekonomik birim 

gibi davranmaktadırlar. Tarıma dayalı kapalı ev-ekonomisinin 

yaygın oldu~u bu toplumlarda, üretim va tüketim olgusu ço~u kez 

birarada yaşanmaktadır. Dretimde kullanılan yjntemler genel-

likle kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal bir kalıtım biçi-

minde ortaya çıKmaktadır(45). Az sayıda bireyin oluşturdu~u 

toplumsal sistem içinoe, ışletme ve toplum ilişkisi de fazla 

karmaşı~ oe~ildir. 

(45) D2vranış, İstanbul,1953,s.2ô. 
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r~~ ~aha <armE~ı< ooyutlara ~laşmaktadır. Jr~tim ve tDketim 

ilişkisinin ~irjirincen ayrıldı~ı ve to~luml~rda ail2l2r top-

lu :n d :ı i< i ür:: t:.. c i r u l ünü b el ir li m s l v 2 h iz ;ıı et l 2 ri n ür et i rn i n d e 
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şull2rın2 uyum 5d~lamasına ve toplumu;., osklentil2rine, sorun-
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lumun ekonomik, ~cliti~, kültürel ve hukuki yapısında ortaya 

çı<2n de(işiml~r, işletmelerin giderek dah3 gu; ko~ullard~ 

;; 2 lı ,:;; rn 2 1 G r ı n :ı. '=-1 2 r e k t i r nı~ k t :: d i r • 

Çağcıl toplumlarda ne üretileceği, nasıl ve ne kadar 

üretilece~i konusunda bazı ekonomik kararlar alınırken, top-

lurnun istek ve beklentilerinin de g6z~nUnde bulundurulması 

gerekmeKtedir. To~lumun istek ve beklentilerine ~nem veril-

medan alınan k~r~rlar, işletmelerin yatırırnlarını geçersiz 

duruma getirebilir. uu nedenle hangi malların üretileceyine 

to p l u rn i s t e k \I E t 2 r c i ~-ı l e r i n i n n e y ö n d e d e 6 i ş t i ğ i n e , t o p l u m u n 

r;alışcnloi'ı.n işleı:rııelerden neler bekledi~ine karar verrnek 

ve uygun politik2 uelirlemesi için bu bilgilerin elde edilme-

si zorunludıır-. (Lıo) 

İşletm~ ve toplum ilişkilerinin giderek daha karmaşık 

(Lı cı) Cengiz s::cc:ı=-' ll İŞletmelerin ı oplum L,:indeki Yeri ve İLi-şkileri ll, 

Erzurum AtatDr~ Universitesi, İşletme FakCltesi Dergisi,C.IX,9.1-2 

(Ekirn, 19/9) s.ıog_ 
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boyutlara ulaşması, yaşama ve gelişme gücünü korumak amacını 

taşıyan işletmelerin Toplum ile daha uyumlu ve dengeli iliş

kiler geliştirmesini sağlamaktadır. Günümüzde işletmeler, e

konomik ve teknik birim olmanın yanında, toplum ile ilişki

lerinde dençeli ve tutarlı bir yapı oluşturmak için hukuki, 

politik ve toplumsal işleyişi olan bir sistem niteli~indedir. 

Hukuki işleyişiyle işletme; çalışmalerında içinae bu

lGndu~u toplu~un yasalarını temel alan sistemdir. 

Polit~~ işleyişiyle işletme; toplum ile olan ilişKi

lerinde dengeli ve tutarlı bir yapı oluşturmak için kararla

rında toplum de~işkenini gözönüne alan ve toplum çıkarlarıyla 

işletme çıkarlarını uyumlaştırıcı bir yol izleyerı sistemdir. 

Toplumsal işleyişiyle işletme; bireylerin biraraya ge

lerek, birbirlerini etkiledikleri sistemdir. 

Uzet olarak işletme, toplumsal fayda yaratmak amacıyla 

içinde yer aldıkları toplumda, ekonomik ve teknik sistemlerin 

yanında hukuki, politik ve toplumsal sistemlerin biraraya ge

lerek oluşturdu6u karmaşık bir sistem durumundadır. 

Bir toplumun yapısı ile o toplumda yer alan işletmele

rin yapısı arasında oldukça yakın bir ilişki bulunmaktadır. İş

letme ve toplum ilişkilerinin di~er bir ydnOnü de toplumun eka-

no~i~, t2knoLoJi~, hukuki, politik ve ~JltDr~l y~~ısının, i~

latm2 Jz2rin~2~i· ~tkileri oluşturmaktadır. İli~~il~rin uu yo-

nü, i~l2tm2 ilE tpplumsol kurumlar arasındaki 2tkile~~mi d~ 

i~2rm~ktedir. 



a. Toplumun Ekonomik Yapısı ve İşletme 

Ekonomik yapı, bir toplumun ekonomik tercih: ve karar

larını, ekonomik davranış ve çabalarını içermektedir. Bir 

toplumun ekonomik yapısı ise, o toplumda gereksinme duyulan 

mal ve h:zmetlerin üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarını be

lirleyen ilişkiler bütünüdür. Zaman zaman, ekonomik yapı ve 

ekonomik sistem kavramları biroirleriyle karıştırılmaktadır. 

Ekonomik sistem, insanların ekonomik çabalarını çevreleyen il

ke ve kurallar ile ilgili bir kavramdır. Ekonomik yapı ise; 

ekonomik sistemin özelliklerini, üretilen mal ve hizmetlerin 

istem-sunum durumunu, üretim kaynaklarının durumunu, pazar 

koşullarını ve bunlardaki gelişme ve de~işme e~ilimlerini i

çermektedir. Bu durumda ekonomik yapının ekonomik sistemi de 

içine alan oaha geniş bir kavram olduğunu belirtmek kanımızca 

yanlış olmayacaktır. 

Toplumların ekonomik yapılarına göre, gelişmiş ya da 

az gelişmiş biçiminde de~erlendirmek olurludur. Gelişmiş top

lumların ekonomik yapılarında görülen bazı ortak özellikleri 

aşağıdaki gibi sıralamak olurludur.(47) 

- Yaşam standartlarının genellikle yüksek oluşu. 

~me;in yoğun olauğu teknoloji yerine, sermayenin yo

~un olduÇu teKnoloji kullanılmaktadır. 

- Üretim hacmi oüyü~tür. 

(47) GZ~hL?, s.272. 
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ÜreLimde işbJlüm(.! ez 
.. . . .. 

Çı2.il~rnı-;-:ır. 

- Kişi oa~ına oUşen g~li~, gelişmiş Ulke~are gor2 azc:r. 

u ölüm~ ::ile \f C:. 

işletmeler tarafından ger;e~leştirilm2kt3dir. 

ları sorunların oaşınd3 kıt kayna~lar ile ecns~z ~SG2o~l2C2< ın-

san ge~e~sinmelerinin kar~ılanmaaı serunu gelme~tedir. ~u so-

run to~lumdan tooluma farklı bcyutlar~a ortaya ç:~tı~ı için ne 

e~onomi~ Kar8rlar, t o ;.:; ~ u rn ij 3 n t~~J..Ufi12 

ve hizmetlerin üretiminda ~ulanılan kayna<~arı~ GDi ~ıra<ı~m2-

y::ırc:K tam2mının kull~nılmssı, ı'""l =-
"'-

r2i<en 
.. ı . 
unem.ı.ı surunlaru2n uiridir(4~). 

ler, i:Ju sorunları 

zayi s~~lamuvı amaçlama<tadırlar. 

(46) Pi::Kii~,s.GS. 



dir tc~lumua e~uncmi~ ya~ının işlayişini saslayan oi-

rimlsrin taşında mal v~ hizmet Uretiminde oulunan i~l~tm2l2r 

de~işkenlerden oi~i, içinde ~ulunou~u toplumun e~onomi~ ya~ı-

sıdır. 

To~lumun yelişm~ dJzeyi, ' ı • . • 

z::?ngınl:.<l-=:rı, 
ı, .. , ...... 

sizliK oranları, d~vl2tin m2liy2 v2 oar2 ~olitiKası, uius2l 

gelirDaKi e~ilimler, iatem-sunum durumu, Jcr2t ve fiyat ~en2-

timi ve enflasyonist e~ilimler; İşletma çalışmaların! en çeK 

etkileyen de9işkenler arasındadır(49). ~yrıca ekonomiK yapının 

bir yUnUnD oluşturan eKuncmik sistemler, işletme çalışmalarını 

seroest bırakıcı ya da sınırlandırıcı etKilerde bulunabilir. 

napitalıst, sosyalist ve karma olmak üzere üç ana başlı~ altın-

da sınıflandırılan ekonomik sistemler toplumaa mJlKiyet, pazar 

ve üretim gi~i koşulları oelirleyerek işletmeleri etKile~e~t=-

Gır. 

Işletmeleri et~ileyen ve e~onomi~ yapı içinde ouLunan 

di~er bir de~işKen gruou da teknolojik gelişme ve de~işmele~-

den ileri gelen, üretim araç ve yôntemlerinde ortaya ;ı~an oe-

;işmelerdir(5G). Teknolojik gelişmeler, üretimde yeni ycntem, 

ar:=ç ve tekniklerin kullanılmasını uerer<tiroi0inden, -ce.<ncloji:< 

(4S) çerif ~li-ı;::r·i, "Vönsticilerin ve ~n~ütlerin Gı:;;sal ~evresi 11 , C:.::-zurlln< .--ıc:2::-

tür~ Gniversltesi, İ.l.U.~ .• Der~isi,C.VII,S.3-4,(A~ust~s,15o~Ja.3~; 

leyyat H~TI~UuLU, 1~letmel~rJ~ ~trat2 ~i~ ,,~r~tj~. İstanbul 1S~c,s.~c 

( 50) Hc:hmut LJZUC:i··i.l:ı', ::it ra te ·jik Yönat im ve L1evre r~rıalizleri, C:rzu:ı.·um, ı--\ t2 c Jr:< 

Üniversitesi, i.i.d.F.,~ergisi ~.VII,9.3-4,(A~ustos ~5J6)s.144i ~e~al 



urün pazarıncc<i istem-sunum C tala;::ı-arz) durumunu etkileyerek 

e~onomiK dalgalanmalara n2cen olmaKtadır. 

İşlatmele~ mal ve hizmet üretiminde gerekli Kaynakları 

elde etme sOrecind~ toplumun s<onomik ya~ısı ile karşı kar~ı-

ye: kalmektadır. ~2ra, h3ıTımadci2, nı2lzerne, mo<inc, işgücü gioi 

Uratim etmenlerinin istem-aunum ourumu işletmelerin ya~ama ve 

çelişme gUçlerini et~ileyeuilir. 5uç0n~n e~oncmi< yapılarının 

tipik dzellikleri arasında yer alan enflasyonist e~ilimic:r, 

işletme kararlarını et~ilemektedir(S1). 

İşletmelerin çalı~maları, içinde lıu~undu~u toplumun e-

konomik yelişmişlik düzeyi ile yakından ilgilidir. Gelişmiş 

toplumlarda yer alan işletmeler, Uretim kaynaklarından tam ve-

rim alabilmek amacı ila çaba harcarken, gelişmekte olan toplum-

larda oulunan işletmeler, tam ~ullanımın yanısıra, Dretim kay-

na~larının artırılması için ça~a harcama~ durumundadırlar(S2). 

2unun ıçın toplumda e~iti~ g~rmOş iş~DcUnUn artırılması, elde 

bulunan ancc:i< gi~i ~uilanılamayan Kaynaklar için ye-

ni kullanım alanlarının araştırılması gerekme~tedir. 

~~onomiK yapının işletmeler uzerineeki etKilarinin yanı-

sıra işletmalerin oe to~lumun a<8ncmiK ya~ısı Dzerin~e birtaKım 

lanımın sa~~anamaması, ta~lum ~<cnomisinin Jnamli kayı~lara uQ-

(5'1) nemal T0SUi·ı, ";:evre .:ioru~.:.a:ı va lCiletrrıe Çevr: ilişkiler~", 

Yöne.tim 0a::-::;isi, 
(SC:) PC:ril:ıJ, s.Sc/. 

y . 4 ' 5 . "l 4 ( ı \ll 3 :' t ~ 1 :; 6 2 ) s . 7 • 
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tu~la gioi malzemelerin ~ullanımı sırasında yapılan ısraflar, 

Diryandan ülke ekonomisine olumsuz et~ilerden bulunmakta, bir 

yandan da in~aatların maliyetini yükselterek enflasyon artış-

!arına neoen olma~tadır. 8ununla oeraoer, insan gereksinmele-

rini karşılamaya yarayan mal ve hizmet üretiminin sa~layarak 

toplumaa önemli oir işlevi gerçeKleştiren işletmelerin, top-

lurnun e~onomi~ kalkınmasındaKi işpayının çoK oüyük oldu~u ka-

oul edilmesi gereken bir gerçektir. 

o. Toplumun TeKnolojiK Yapısı ve İşletme 

·\__Teknoloji; "insanın çevresini değiştirme için sahip ol-

duğu ve kullandığı tekniKlerin tümü" (53) biçiminde tanımlana-

bilece~i gibi,'' üretim kaynaklarının ürünlere ddnüşme sürecinde 

kullanılan yöntem, bilgi, araç ve gereçlerin tümü" olarak da ta-

nımlana!Jilir. 

Toplumun teknolojik yapısı, Kullanılan teknolojik dge-

lerin oluşturdu~u bUtDnoOr. Te~nolojik yapıyı 
ı . . .. 

o~u9turan yontam 

makina araç ve gereç gibi dgeler biroi~inden ba~ımsız durumda 

de~ildir. Heruirinin arasında anlamlı ve tutarlı ilişkiler söz-

Konusudur. Ögelerin oirinde ortaya çıkan de~işma ya da gelişme 

eQilimi, te~nolojik yapıyı oluşturan di~er dgeleri de et~ile-

yebilir. du durum bir to~lumun sahip olou~u teKnolojiK oüzey 

Uzarinde ae etkili olaoilir. du nedenle teKn~lojik ya~ı, aynı 

zamanoa bir toplumun ulaştı~ı teknolojik oOzeyin gjstergesi ou-

:rumuncaoır. 

(53) Şe:::'if TeKnolojik 0e~işim ve Ydnetim Sorunları, Erzurum,197B,s.4 
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Toplumlar; ekonomi~ yapılarının yanısıra teknolojik yapı 

dzellikleri oe DiKkate alınarak, geli~miş ya da az gelişmiş 

oiçiminde ayrılm3ktadır. EKonomiK yapı Jzallikleriyle, geliş-

miş bir toplum görünümüne sahip toplumların, teknolojik ya~ı 

özallikleri ila oe az gelişmiş toplurnlara göre farklı düzey

lerde olou~u görülmeKteoir. Ju nedenle, oir toplumun ekono

miK yapısı ile teknolojik ya~ısı arasında yaKın bir ilişkinin 

varlıQından söz edileuilir. Çünkü t2knoloji~ gelişme ve değiş-

meler dengeli bir ekonomiK yapıyı, uzun bir zamanı ve oüyük fi-

nansal yatırımları gerektirmekteoir. 

Teknolojik yapının, bir toplumun kültürel yapısı üzerin

de de etkisi bulunmaktadır. Teknoloji herşeyden önce, bir top

lumun özdeksel(madai) kültür ögeleri arasında yer alır ve tin

sal bir kültür Ggesi olarak kabul edilen eğitim ile sürekli 

etkileşim ourumundaaır. Yeni teknolojiler yaratmak, ekonomik 

de~erlerin yanında, yata:li 2~itim gdrmDş insan ögesini oe ge-

rektirmeKtecir. 

' Gelişmiş toplumla~, Dret~mda eme~in yo§un oldu~u tek-

noloji yerine, sermayenin yo~un oldu~u teknoloji~i kullanmak

tadırlar. Sermayanin yo~un oldu~u teknoloji, üretim kaynakla-

rının verimini artırarak, ço< miktar~a ve çeşi~te mal ve hizmet 

Uratimini sa~layan, insanların işini dnamli dlç~oe kolaylaştı-

ran ma~ina, aygıt, oilgis~ye: ve eleKt~onik ve maKani< her tür-

lU araç va gerecin Kullanılması ol~ra< kaoul e~ilmaktedir. 

Teknolo~inin ayr::e, toplumlararası etKilaşimi sa~lama 

gibi bir etkisi de julunma~~e~ır. G~rek Teknoloji geçişi (traris-

su 



feri) yolu ile gerekse radyo, televizyon, telex, telefon gibi 

ilerleyen te~noloji ile oirlikte yaygın olarak kull~nılmaya 

başlanan iletişim araçları yoluyla, toplumlararası siyasal, 

kültürel, ekonomik bilgi alışverişi sağlanmaktadır. 

dir toplumun teknolQjik yapısı ile o toplumda yer alan 

işletmelerin teknolojik yapıları arasında oldukça yaKın bir 

etKilsşim bulunmaktadır. Teknolojik düzeyleri farklı olan top-

lurnlardaKi mal ve hizmet üretiminde bulun~n işletmelerin sa-

hip olduklsrı teknolojiK düzeyler de birbirinden farklı olmak-

tadır. İşletmelerin sahip oldukları teknolojik düzayler; ne 

üretilacegi nasıl üretileceği, ne kadar üretilacegi ~ibi bir 

takım ekonomik kararların alınmasında önemli bir rol oynamakta-

dır. 

İleri teknolojiye sahip işletmelerin wretim kapasitele-

ri ile aynı işi gören, fakat daha az gelişmiş teknolojiyi kul-

lana~ak insan emeğine yoğun biçimde yer veren işletmelerin üre-

tim kapasiteleri arasında büyük farklar bulunmaktadır. İşletme-

lerin ileri teKnolojiyi kullanması, emek; zaman; para kaybını 

ünleyece~inden, işletmelerin topluma hizmet etmesini, dolayı-

sıyla varlıQını sürdürmasini seğlayacaktır. 

Işletme ile bir toplumun teknolojik yapısı arasındaki 

ilişki genel olarak iki y~nlü biçimde gerçekleşmektedir. İş-

letmelar bir yandan toplumun yarattıgı teknolojiyi kullanır-

ken, bir yandan da yeni ydntem ve tekniKl~r geliştirerek top-

lurnun teknolojiK düzeyinin yükselmesJne katKıda bulunmaktadır. 



c. Toplumun PolitiK Yapısı ve İşletme 

Her to~lum az ya da çok, belirli aıçUde yapı~aşmış oi-

çimoe yaşama ve yelişme gücUnU koruyaoilmeK, içte ve dışta gü-

venligini aa~lama~, üyelerinin ekonomik ve toplumsal refahını 

artırmaK amacı ile uelirli bir politik düzen oluçturur. Po-

litik ya~ı, oir toplumun gUvenliK, ve genel refahını karşıla-

m~k ~macı ile oluşturulmu~, belirli bir düzenlilik ~österen 

ilke, yol, yöntem ve kurallar bütünüdür. 

~ Joplumun politik yapısının işleyişini gerçeKleştiren 

örgüt, devlet kurumudur. Devlet kurumu, içinoe bulunduğu top

lumun gUvenlik ve refahını, anayasada belirlenen yönetim bi

çimi(siyasal rejimi)nin gerektirdiği ilke ve kurallar doğrul

tusunda sağlamaktadır. 

Toplumdan topluma farklı oi~imlerde ortaya çıkmekla be-

raoer, politik yapının toplumun sJreKlili~ini sa~layan eKono-

mik, nukuki, KUltUrel ve teKnolojik ya~ılar üzerinde etKileri 

b~lunmaktadır. Devlet kurumu ~olitikası ile hukuki, ekonomik, 

teKnolojiK ve kültürel yapının işleyişini sa~layan örgüt ve ku

ruluşların eylemlerini düzenleyici ~ir konumda yer almaktadır. 

Toplumun poli~ik yapısı, eKonomiK yapının işleyişini 

sa~layan işletmeler üzerince dnemli Jl;Oce etkili olmaktaoır. 

~evlet tekelleşme, tüKeticinin Korunması, çevre Korunması, ver-

gilenoirme, işe alma ve içten ~ıKarma, teşvikler, yatırım in-

diriml2ri ve dışalım(ithalat)ve dışsatım(ihrecat)'a ilişkin çı-

karılan yesalar ile işletmelerin eylemlerini oüzenlemektedir. 
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Politik yapı etkenlerinden di~er önemli oir etken de 

11 s i y a s a 1 r e j i m 1' b i ç i m i n d e a d l a n d ı r ı l an d e v le t i n , y ön e t i m o i -

çimidir. Bir toplumun yönetim biçimi, hükümet sistemi ve ana-

yasal ya~ısı, o toplumdaki işletmeleri etkilemektedir(54).Sos-

yalist devlet yönetiminin geçerli olduğu toplumlarda üretim 

kaynakları halkın elindedir. Bu nedenle Jzel işletmelerin mül-

kiyet ve üretim naklarının sınırlı olduğu görülmeKtedir. Gu-

nunla beraoer tek partınin egemen oldugu(diKtatöryel) düzen-

lerde özel işletmelerin oevlet iktidarına eKonmmiK güç sagla-

manın dışınoa fazla güvenceleri olmamaktadır. Bireysel hak ve 

özgürlüklere dayanan ekonomik bir yapı olmadı~ından, ekonomik 

girişimci olarak betimlenen yaratıcı insanlara ou gibi düzen-

lerde genellikle yer bulunmamaktadır. Çok partili ekonomik dü-

zenlerde ise ekonomik sistem, genellikle karma veya seroest 

(kapitalist) olacağından, özel işletmelerin olanakları daha 

geniş olmaktadır. Ancak bu tür düzenlerde işletmelerin olanak-

ları geniş olmakla beraber, politik ortam daha belirsiz uir 

yapıya sahiptir. Çünkü politik partilerde, özellikle rekabet 

hırsı ile ortaya çıkan yapı ve işleyiş bozuklukları, tüm top-

luma yayılacağından, işletmeleri de olumsuz biçimde etkile-

mektedir(55). 

d. Toplumun Hukuki Yapısı ve İşletme 

huKuKi yapı, bir to0lumda bireylerarası ilişkilerde dü-

zen v2 adaleti sa~layıcı; yasa, tüzük, Kural ve bunlar arasın-

( 54) Hay-ri ÜLGC::N' "Çevrenin İşle trneni;. Ya;.nsına C: tkisi ll' :l:starıcul universi-

İşletme fakültesi dergisi C.II, s.2 ÇKasım 1973)s.195; Ayşe ~~CU, 

Jrgüt Sosyolojisi, Sosyal dilimler Derneği Yayınları, Ankara 1976,s.59. 

C 55) TO S U ı'J, İ şlet m e Yön et i rn i s . 4 j 1 . 
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da~i ilişkilerden oluşmuş bir bDtUndür. Hukuki yapı bireylerin 

yanlızca kendi aralarındaki ilişKileri düzenlemekle kalmayarak, 

toplumsal yapıyı oluşturan kurumlar ile ve toplumun bütünüyle 

olan ilişkilerini de düzenlemektedir. Bir toplumun hukuki ya

pısını oluşturan ögeler, kendi içlerinde belirli oir düzenli

lik gdsterirler. 6u ögelar başta devletin yönetim oiçiminin be

lirlendiği anayasa olmak üzere, toplum düzenini korumaya iliş

kin, bireylerin hak ve sorumluluklarının belirlendiği yasa ve 

ilkelerden oluşmaktadır. 

Hukuki yapının işleyişi, toplumdan topluma de~işebilir. 

Çağcıl(modern) toplumlarda hukuki yapı, bireylerin bir~ok dav

ranış ve ilişkilerine egemen olurken, geleneksel toplumlarda 

bireylerin ilişki ve davranışıarına egemen olan kural ve ilke

ler daha çok din ve ahlak kurallarının gereklerine göre düzen-

-ıenmektedir. 

Gir toplumun hukuKi yapısı, o toplumda yar alan birey

lerin davranışlarını düzenleyaoileceği gioi, mal ve hizmet ü

retiminde bulunan işletmelerin çeşitli eylemlerini de dUzen-

lemektedir. Türk toplumunda devlet, hukuk kurumundan aldı~ı 

güç ile borçlar, ticare~, vergi kanuniarına ilişkin yasal dü-

zenlemeler ile işletmelerin çalışmalarını denetim altına al-

mıştır(56). Ayrıca, işletmelerin işgôren alımı, işgbren çıKar-

tılması ve bu Konuyla ilgili haK ve sorumlulukları, oir caşka 

hukuk dalı olan çalışma huku~unca çeşitli yasalar ışı~ında dü-

zenlenmiştir. 

(56) JLG~N, s.1aJ. 
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e. Toplumun Kültürel Yapısı ve İşletme 

f. Kültür, oir toplumda tarihsel sGreç içinde ortaya çı-

kan özdeKsel ve tinsel(maddi ve manevi)de~erler olarak kabul 

edil~ektedir(57). Kültürü oluşturan tinsel dayerler oilindiği 

gibi din, dil, ahlak, tutumlar ve e~itim gioi Ugelerden oluş-

maktadır. Özdeksel değerleri ise insanların yaptı~ı aletler, 

eserler ve üretimde kullanılan teknoloji oluşturmaktaoır. 

, Toplumun kültürel yapısı, aralarında uyumlu ilişkiler 

bulunan dzdeksel ve tinsel de~erler toplulu~udur. Bir toplu-

mun kültürel yapısı, o toplumda yer alan bireylerin yaşantı-

larında, ilişkilerinde ve çeşitli davranış kalıplarını ö~renme 

süreçlerinde etkili olmaktadır. 

Toplumsal sistem içinde bireylerin tutumları, ortak de-

~erleri ve sahip oldukları özdeksel kültür değerleri zamanla 

desişebilir. Bu nedenle kültürel yapı durağan değildir. Ancak 

kültür degişimi geleneksel toplumlarda, çağcıl toplurnlara gö-

re daha yavaş biçimde ortaya çıkmaktadır. Çünkü geleneksel top-

lumlarda gelenekiere bağlılık ve degişimlere karşı direnmeler 

daha fazla g~rUlmektedir.'.au gün ortaya çıkan kUltUr de~işme-

leri daha çok özdeksel kültür ögelerini oluşturan değerlerde

~i de~işmelerdir)~unun en önemli nedeni toplumdaki teknolojik 

gelişmelardir) ~ndüstrileşme, teKnolojiK de~işmelerin oir ürü

nü oldu~undan, endUstrileşme olgusuyla kültürün özdeksel b-

gelerinden biri olsn teknoloji arasında yakın bir iliş~i söz-

(57) OZA~hAYA,s.262; ~ZKALP,s.117. 
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konusudur(Stıj.. 

ÜzdaKsel ~ültür ögele~inde ortaya çı~an deQ~şimler, bi

reylerin yaşam biçimlerini, egitim süreçlerini ve buna oa~lı 

olarak toplumsal sistem içinde çeşitli ilişkilerini ve davra-

nışlarını da et~ileyeceÇinden, tinsel kültür ögelerinin de za-

man içinde deÇişime uÇraması söz~onusu olmaktadır. 

Bir toplumun kültürel yapısı ile o toplumda yar alan 

işletmelerin kültürel yapıları arasında yakın oir ilişki bu-

lunmaktadır(59). İşletmelerde, ortak bir amaç için biraraya 

gelmiş insanlar, amaçlarına ulaşmak için belirli davranış ka-

lıplarına uymak ve bazı ortaK değerleri paylaşmak durumundadır-

lar. Ortak değer, davranışlar ve bireylerin karşılıklı etki-

leşimleri, işletmenin ~ültürel yapısını oluşturur. İşletmeler-

de bulunan insanları ait oldukları toplumun kültürel yapısın-

dan bütünüyle arındırmaK olanaklı oe;ildir. Su nedenle işlet-

malerin kültürel .ya~ıları ile toplumun ~ültürel yapısı ara-

sında genellikle ~ir uyum sözKonusudur. riültürel yapıyı oluş-

turan, ahlaki ve dini de~erler ile oireylerin sahip oldukları 

eğitim düzeyleri işletmeler üzerince etkili olabilir. Ürneğin 

kar amacıyla insan sa~lı~ı için zararlı olan birtaKım ürünle-

rin da~ıtımını ya~mak anlaKi de~erl~re tars düşen bir davra-

nıştır. Ayrıca toplumun genel e~itim oüzayinin yükselmesi, 

(55) t=rWOGAfv, s.24S. 

( 5 9) İlhan t:riOQi:;A;·J, "t1i..!l tür-'Idna tim tli.;;:<isi ve v::;;-ı;et3el Sorunlarımızın 

Kültürel ydnü'', YBnetim Jerçisi, TDr<iya'ce Yönetim Sorunları Jzel 

Sayısı, Y.3, s.9 (Kasım,1575) s.34-4C. 
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oiraylerin ist~k ve beklentilerinde de birtakım de5işmeleri be-

raoerinde ge:irece~indan, işletme kararları Uzerinde etkili 

olrrıakteıdır. 

Gel e r-ı E~ k s e L tu p .Lu ın larda i ş le tıneler üz er i n d e d e ol u rııs uz 

etKileri bulurı::ın IJ<.:ı:~ı yanlış inanç ve tutunıleırın kültürün bir 

p a r ç a s ı o Lır <1 k y E~ r a 1 d ı g ı g ö r ü l ın e k t e d i r . B u d u r u ın d a i ş l e t m e -

lerin ça~cıl bir örgüt düzeni kurması, ve ça~cıl dDzenc~ yer 

alan işgöranlerin bu yapısını koruması, gele~ekçi y~nü a~ır 

basan işgör2nlerde ça~cıl davranışların geliştirilmesi, söz-

konusu toplumun işletme ile baQıntı noktalarına ça~cıllaşma 

sJreçlerini Lllaştırmadan gerçekleştirilememektedir. Toplumun 

geleneksel Uzelliklerinin de~işmedi~i durumda, işletme için 

zararlı olaailecek bazı etkilerden korunmak amacıyla, belirli 

bir ôdJn veya uyarıanma politikası güderek, işletmenin ça~-

cıllaşma sürecini aJırlaştırmak, amaçlarında ve çalışma ko-

nularında d~UiQikliklere başvurmak gerekebilir(60). 

Toplu~oa maddi kUltür de~işmeleri ve bunlara ba~lı ola-

rak ortaya çı~an tintiel kültUr de~işmelerinin en önemli i< ay-

na k U~ rı n o an lı i. ri · i ş :Le tm el er d ır . . İ şlet m e 1 er yarattı k l2 rı te k-

nolojilerle, tooluma yeni ürünler sunarak maddi kültür Ugele-

rinde ~iri olan teknolojinin gelişmesini sa~lamaktadırla=. Bu-

nun yanında içletmeler di~er toplumlar ile yaptıkları t~cari 

alışveriş il~ toplumlararası kültür geçişini sa~layarak, kül-

C ~CJ) Inal C2rP i~~~hu:·J ,~:ıÇıcıl ve Gelenekçi Toplumlar Ortamlarda ÇevrE-Urgüt 

tiirev I''IC!de:Lleri 11
, Yönetim Psikolojisi, I. nci Ulusal Sempozyumuna Su

nulan Gildiriler, T.O.A.İ.E., Ankara, 1979,s.240-241. 
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türel ya~ıda bazı değişmelere neoen olmaktadır. 

Yukarıda açıklandığı gioi, toplumun e~onomi~, tekno

lojik, politik, hukuki ve kültürel yapısı; mal ve hizmet üre

timinde oülunan işletmelerin çalışma alanlarının seçiminde ve 

kararlarında et~ili olurken, bazen yal gösterici bazan de sı

nırlayıcı azeiliKler g~sterme~tedir. Ancak işletme-toplum iliş

kileri, açıklanan yapısal özellikler ile sınırlı da9ildir. İş

letmeleri etkileyen diğer et~enlerin aaşında işletmenin, top

lumsal, uluslararası ve do~al çevresi gelmektedir. 

Toplumaski şehirleşme durumu, kUylerden şehirlere g~ç 

ila birlikte şehir merkezlerinde ortaya çıkan yığılmalar, nü

fus artışları ve bunlardan Kaynaklanan ekonomik sıkıntılar, 

işletmalerin gözönünde bulundurması gereken toplumsal etkenler 

arasındadır. Bu tür sorunların çözümü için işletmelerden nüfus 

artışına koşut olarak işsizli~in artışını tnlayecek çözümler 

getirmesi ve daha düşük bir kar ile mal ve hizmet sunması bek-

lenmektedir. 

İşletmelerin çevreleri, içinde bulundukları toplum ile 

sınırlı deQildir. İŞletmelerin uluslararası oir çevrede çalış-

maları gerekebilir. au nedenle uluslararası pazar ko~ulları, 

rekaoet ortamı ve di~er toplu~ların hukuki, ek~nomi~, kültürel 

politi~ ve te~nolojik yapılarının özelli~leri işletmeleri ya

Kından ilgilendirmektedir. Jzellikle son yıllarda de~u oloku 

Dikelerinde ortaya çıkan demo~ratikleşme e~ilimleri, iki Al

manya'nın birleşmesi gioi kôklü politi~ oegi~melar; hukuki, 2-
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konomik, Kültürel v: toplumsal değişmeleri de beraberinde ge

tirmiştir. De~işmeler, yanlızca do~u bloku ülkeleri etkilemak

le kalmayarak, toplumlararası birçok ilişkiyi de etkilemiştir, 

Ayrıca Irak devletinin Kuveyt topraklarını işgali ile ortaya 

çıkan körfez krizi, petrol fiyatlarının tüm dünyada en yüksek 

düzeye çıkarak işletmeleri olumsuz ydnde etkilemiştir. Ulus-

lararası çevrede ve ilişkilerde ortaya çıkan bu deGişimler, u

luslararası pazar ve rekabet koşullarını da etkileyece~inden, 

işletmelerin özellikle uzun dönemleri içeren planlarında de

ğişiklik yapmalarını gerektirmektedir. 

Toplumlarda olup biten politik ve ekonomik de~işimlerin 

ve bunlardan kaynaklanan sorunların dışında, tüm yeryüzünü en 

fazla etkileyen sorunların başında çevre kirliliği sorunu gel

mektedir. İşletmelerin çeşitli üretim artıklarıyla, bacalardan 

çıkan dumanlarla; havayı, denizleri, karaları, kirletmesi; 

yeni binalar ve fabrikalar kurmak uğruna ormanları yok etmesi; 

yeryüzünün, insanların yaşaması için en uygun gezegen olma 

özelliğini yavaş yavaş yitirmesine neden olmaKtadır. Bu duruma 

engel olmak amacıyla, başta çevre koruma dernekl9ri olmak üzere 

bir çok kurum, kuruluş ve bireyler bilinçli olarak işletmelerin 

karşısında yer almaktadırlar. 
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So~umlu~uk, g~nlJ~ yaşamda, işyerlerinoe, okulda v2 

toplumsal çevrecs ve iii~Kite Uzerinde dnemla Curulan kavram-

laroan biridir. Çc~unlukla oir işten ya da davranışlardan kay-

na~lanan ourumlar karşısınta hesa~ vermek zorunlulu~u biçi-

m i n d 2 o r t a y a ç ı i< a n s o r u ml u 1 u k i< a v r am ı ; i·ı u k u k i aç ı d an , 11 i ı u i< u K a 

aykırı ayl2ml~rin doyurou~u, zararların sonuçlarına Katıanma 

yükümlülügü olarak kaaul adilmektedir(61), 

y Sorumluluk, hukuki ~ir kavram olmanın yanında, çok ge-

naldan ÇOk üzale, geni~ bir Kullanım alanı oulmai<taoır. oir2-

yin aileaine, işine olan sorumlulu~u bireysal sorumluluk ola-

rak <aoul edi~ir<an, to~lumsal yaşamın ~er2<tirdiÇi kurallara 

uygun dav~anma ve başKalarının haklarına saygı gjsterme zorun-

lulu~u, genel anl2mda bir sorumluluk, oaşka oir deyişle top-

lums2l oir sorumlulu~ olara~ kabul edilm~ktedir. Bununla oera-

bar, toplumsal anlamo2ki sorumlulu~un bireysal etkileri ola-

sorumlulu~ların oa toplumsal 

Scruml~luK ~av~amı, genel bir gdrUş birli0i olmakla us-

rsoe~, çe~itli ~ayna~laroa farklı oiçimler~E tanımlanmıştır. 

(':il) '1SorumlL:lu.'<" i:iüyür< :_arousse Süzlü.< i4nsiKlopedisi, C.XVII,Gelişim 

y:::yınlc:rı, tstanoul, 1'9cC:,s.1U571. 
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İngilizce Webster's sözlü~ünde sorumluluk; "oir kimsenin göre-

vinden, işinden kaynaklanan durumlarla, davranı~larının neden 

olou~u durumlar karşısında, hesap verme zorunlulu~~ ya da so-
/' 

r u m l u o l ma d u r u m u 11 o i ç i m i n ci e t ::ı n ı m l an m ı ş t ı r ( 6 2 ) • S or u ml u o l a n 

bir olaya neden olara~, sonuçlarına katlanmak zorunda olan ya 

da görevi üzerine alan oireydir. 

Tanıma gbre sorumluluk, oireylerin üzerlerin2 aldıkları 

ya da kendilerine yerilen gürevierden veya davranışlar sonucu 

ortaya çıkan durumlardan kaynaKlanmaKtadır. 

Jir i::ısşka kaynakta sorumluluk, 11 bir kimsenin kendisi-

nin ya da başkalarının davranışları için bir kimseye ya da 

bir yetkiliye hesap verme, bu davranışların doğurabileceği so-

nuçlara katlanmavı kabul etme zorunluluğu ya da bunun ahlaK 

aç ı s ı n d a n g e r e k 1 i l i ğ i 11 o l a r a ~ t a n ı m 1 an m ı ş t ı .r C Eı 3 ) . 

Bireyler, gürevlerinin geraKtirdi~i auruml2rla, toplum-

sal yaşamın ~ere~tiroiği durumlardan dolayı, süreKli ol3raK 

başkalarına karşı sorumludurlar. 8iray k2ndi davranışların-

dan bir üst'üne sorumlu olabilece~i gibi, ~endisine oa~lı bi-

reylerin davranışlarından da bir üst'üne ya da topluma ~arşı 

sorumlu olabilir. Bunun ahlak açısından gereklili~i ise, top-

lumda yenel kabul yUrmü~ davranış biçimleri ya ca kuralların 

gerektirdi~i O··ı f' u·~ 1' Cl re g u'' ~o '-'o" u mn kıl u o ı m ·-c; d u ~u n' u c.~"< ı.' ' ~ ~· .- ~ .~ ' " ~s - ,;ı. ......... ...J .L. /, ı o • .i. ı.ı ~c:: ..ı..,, t.....:::: :: T .ı...--...-

lanabil ir. 

( 62) "Responsibili tyıı illetıster 1 5, ~Jew Twentieth Century LHctioneı'y of the 

English Language, 2nd ed. 1~ô~ 

(63) üüyüK Larousse,s.1uô71. 



Uir IJ'3zar :ıor...ırııluluğu, 11 faaliyetlerden veya başkaları-

nın faaliyetl~rinden, yahutta herhangi bir şeye teminat olmak-

t an d o ~; arı rı e :3 :;, ;.ı v ,;:: rm :! z o r u n 1 u 1 u ğ u 11 b i ç i m i n d e t a n ı m l am ı ş t ı r ( 6 4 ) • 

Y 2 z a nı \J u r ''" sJ r u rn 1 u 1 u k , o i r y ö n e t i c i n i n k e n d i s i n i n y 2 p -

rnı~; olcuQu ;~ı '·' T' i ll - ·? - --- - sonuçlarından kaynaklanabilece0i gibi, k en-

Jine ua6lı bir~ylerin yaptıQı eylemlerden de kaynaklanmaktadır. 

Ja~k2 deyişle sorumlulu~un kayna~ı, iş yapma ya de yaptırma yet-

~isin2 dayanm~~tadır. 

r·-ı ey d c: rı L_ 2 ro u s :3 E? Tür k çe söz ı üK te i s e s or u m ı u 1 u k , 11 b ir i ş i 

Uzerine alan v~ o işi yapmak zorunda olan kimseden gerekti~in-

d e y ü k 1 e n ci i G :i. u u i ş ı ı:! r i rı h e s a b ı n ı~ s o r u 1 m a s ı d u r u rn u 11 o 1 a r a k t a -

nımlanmıştır(65). 

YuKarıda verilen tanırnların ortak ybnlerini Ele aldı-

ıj ı ;n :ı. z. o 2 , s o.!:' u rı ıl uluğ u n ~aynağın ı o 1 uştur an ve kavram il e v 2 k ı n 

ili~kisi uulun2n ~yeleri aşa~ıdaki gibi sıralamak olurludur. 

Uu Ug~ler; ~d~2v, yetki, yükümlülUk ve hesap verme biçiminde 

U 2 l i. r .L 2 n 2 l.J i l :_ :~ . 

~Grev; bir kirnsanin üstlendi~i ya da kendisine verilen 

L :,i o li:: r ei ~ :< c; cı u l. E! cH l rrıE~ k t e d i r • G ö r e v b e r a b e r i n cj e y ü k ü m ı ü lU ij ü d e 

~etirm~kt2oir. Yü~ümlülük, bir işi yerine getirme zorunluluUu-

(:i4) C:rc.l. .:::~E!J,IiVCjnetimo: Y:t:<i v2 ::iorumluluklar.:.n Da~ıtımı ve ::reı,;)li t'lömür 

işletmeleri Jrcütünoeki uyculamalar 1
', l.U.işl:trne Pakült:si Dergisi, 

C.II, s.1(;Jis.::n 1::!/:S) s.ISS. 

(6S) "SorGmluluk'', 3üy0K Lüyat ve Meydan Larousse Ansiklopedisi, C.XI,İstan-

bul, 156~, s.SS5. 
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our. Gir gdr:::vi üstlenm2i< kişiye o görevi yerine getirme zorunlu

lu~unu da yüklemektedir. Su arada kişiye gôrevleri~i gerekti

ği oiçimde yerine getirebilması için, işi ile ilgili birtakım 

kararları almada serbestlik tanınması, başka bir deyişle o ki-

şiye yetki verilmesi gereKmektedir. Yetki, genel anlamda eaş

kalarından bir işi yapmasını veya yapmamasını ist2m2 haKkı o

larak kabul edilmektedir. 

Bireyin yetki sahibi olması, onun göreviyle ilgili ka

rarları serbestçe alıp uygulaması, bireye bazı ek yDkümlJlük

ler getirmektedir. au durumda; yaptı~ı işlerin, aldığı karar

ların souçlarına ilişkin bilgileri, ilgililere açıklayarak he

sap vermek zorunda kalacaktır. Aynı zamanda görev alanı içine 

giren bireylerin davranışlarından da bağlı olduğu üst'üne kar

şı sorumlu olacaktır. auna göre birey, sahip oldu~u ~etki ôl

çüsünde sorumluluğa da sahip olmaktadır. Y2tki, beraoeEinde 

sorumlulu~u de getirmektedir. Bununla beraber bireyin görev

lerinin bir bölümünü ~arar alma yetkisi ile bereoer kanaisi

ne baglı bireye devretmesi, sorumluluğu da devretmesi anla

mına gelmemektedir. Yetkiyi devreden bireyin sorumlulugu, üst' 

üne karşı sürmektedir. 

Yukarıda verilen tanımlard~n ve açıklamalardan haraKat 

ederek, sorumluluk kavramını aşa~ıdaki gioi tanımlama~ olur-

ludur. Sorumluluk: 

-Bir kims~nin Dzerine aldıgı gdrev ile ilgili cla=a~, 

başkalarına hesap verme durumudur. 



- Bireyin kendi davranı§larından ya da kendisine oaglı 

bireylerin davranışlarından sorumlu olma durumudur. 

- Bireyin içinde yer aldı§ı topluma karşı yerine getir-

mek ile yükümlü olduğu görev ve davranışlarıdır. Bu sorumlu-

luk yanlızca bir gdrevi Dstlenmekten kaynaklanmayabilir. Çün-

kü bireyin katıldı~ı her toplumsal ilişki de bulunmaktadır. 

Bu durum yanlızca bireyler için de~il, toplumda yer alan her 

türlü Kurum, ~uruluş, işletme ve örgütler için geçerlidir. 

8 - S Ci F~ U ı·l L ıJ L U h t-1 A V R A H I i J Il'~ T O P L U i" i S /~ L 8 O Y U T L A R I 

1 Ça~ın koşulları, bireylerin hergün biraz daha karmaşık 

ilişkilerin yaşandığı ve toplum ile ilgili sorunların sürekli 

arttığı bir çevrede yaşamasını gerektirmektedir. Artan nüfus 

ile birlikte ortaya çıkan işsizlik, çevre kirliliği, doğal kay-

nakların insan gereksinmeleri karşısında yetersiz kalması gibi 

sorunlar; toplumların yapılarında ortaya çıkan siyasal, ekono-

mik, kültürel oe~işmeler ve bunları izleyen toplumsal gerilim-

ler, çatışmalar, baskılar gerçekte sorumluluk kavramının birey-

sel boyutlarından çok toplumsal boyutlarını ortaya koymaktadır. 

Konu özellikle mal ve hizmet üretiminde bulunan işletme-

ler açısınd3n incelenoiğinde, oloukça karmaşık ve geniş bir 

inceleme alanının çıktı~ı gör~lmaktedir. 

içinda yer aldıkları toplumun ekonomik, tek-

nolojik, politik, huKuki ve Kültürel yapısıyla sürekli etkile-

şim içinceoirler. Böyle, karmaşık toplumsal bir çevrede varlı-

~ını sürdürmek durumunda olan işlet~elerin, bireylerde uldu~u 

ô4 
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gibi toplumda var olmanın gerektirdiği birtakım sorumlulukları 

lJulunmakta·jır. 

Amacı toplumsal fayda yaratmak olan işletmeler, mal ve 

hizmet üretimi için gerekli olan kaynaKları to~lumdan almak-

tadırlar. Alaıkiarı üretim girdilerini mal ve hizmetlere dd-

nüştürmek için toplumdan sağlayaca~ı işgör~nlere ve üretim so-

nucu elde edilen çıktıları sunacilrnek için yine topluma gerek-

sinme duyulmaktaoır. Toplum ile sürekli alışveriş durumunda bu-

lunan işletmeler' sahip oldukları e;kono:nik gücü tcplumd:::ın almakta-

dırlar(66). İşletmelerin sahip oldukları ekonomik güç, berabe-

rinde toplumsal politik ve teknolojik gücü de getirmektedir.(67) 

İşletmeler yarattıkları toplumsal ilişkiler ile mal ve 

hizmet sunduğu tüketiciler, rakipler, ortaklar ve işgörenler 

üzerinde toplumsal etki yapma gücüne sahiptirler(6S). 

Işletmelerin ma~ ve hizmet üretiminde kullandıkları 

yöntemler, ar3Ç ve g~reçler, ma~inalar işlatmenin teknolojik 

gücünü oluşturmaKtacı~. 3u güce sahip olan işletme, toplumda 

yeni teknolojilar varatma gücüne de sahip olmaktadırlar. 

Politik süce sahip işlatme, va~lıgını koruyabilmek, iç 

ve dış çevr2~2 uyumlu oir ya~ı oluşturabilmek için çeşitli 

çıkar ilişKilerinin ortaya çıktı~ı kuruluştur. İşletmel2rin 

çı~ar ortamınaa sağlacıkları oaşarıları, politik güçlerini 

oluşturmaKtadır. 

( 6 ~, \J T 'u- ,::; ! ; ·,·\: , "' ' · '1 .. t · · ~ 4 ·· --· lŞL2tme una ımı, s.~ o. 

(68) Arl:vlt:T, s.33 



Toplumaa aldıkları üretim kaynaklarını ürünlere danüş-

türen, çı~tılarını yine topluma sunan işletmelerin bu biçimde 

saylaoıkları ekonomik, toplumsal, politiK ve teknolojik güç; 

beraberinde sorumluluğu da getirmektedir. İşletmeler toplumda 

elae ettikleri güç ölçüsünde sorumluluk yüklenmek durumunda-

dır lar. 

İşletmelerin yüklendikleri sorumluluklar, yanlızca mal 

ve hizmet üretme~, ortaklara k~r payı oa~ıtmak gioi birtakim 

ekonomik ve teknik işlevler ile sınırlı de~ildir. İşletmelerin 

aynı zamanda, to~lumun, iste~ ve beklentilerine karşı duyarlı 

olmak, çeşitli sorunların çözümünde yardımcı olmak gibi sorum-

lulukları da bulunmaktadır. 

~ İstek ve beklentiler, sorunlar ve öncelikler, toplumdan 

topluma de~işebilmektedir. Azgelişmiş toplumlarda bireylerin 

oeklanti ve istekleri daha çok toplumsgl mal ve hizmetlerin 

(ortak olarak tüketilen mal ve hizmetler) artırılması yönünde 

olurken, gelişmiş toplumlarda yaşayan bireylerin istekleri, da-

ha çeşitli ve nitelikli ürünler ve üretim artıklarının doğal 

çevreyi kirletmemesi yanünde olabilir. Bu durumda işletmelerin 

topluma karşı olan sorumlulu~larının, içinde bulundu~u toplu-

mun koşullarına va unceliKlarine gör~ farklı boyutlarda ortaya 

çıKtı~ı sdylaneoilir. 

İ~letmelerde t8~lumsal sorumluluk bilincinin henüz yeni 

yeni yerleşmesine karşılı~, toplumsal sorumluluk kavramının 

kökeni daha eskilare dayanmaktadır. Endüstri devrimiyle birlik-. 
te başlayan yeni kapitalist girişimlerin, işletmelerin tek 
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sorumlulu~unu k~r etmek biçimince nitelendirmeleri, 1920'11 

yılların sonlarına kadar sürmüştür. 1529-33 yılları arasında 

ya~anan dünya ekonomik bunalımı birçok toplumsal sorunu da 02-

raberinde getirmi9tir. uzellikle 8rnerika Birleşik Devletlerin-

de işsizlik oranı %3.2'den %3D'a yükselmiş, işletmelerin k~r-

larındaki düşüş ve toplumdaki moral çöküntüsü bunu izlemiştir 

(69). Oünya ekonomik bunalımını izleyen yıllarda işletmeler, 

sürekli olarak devletin baskısıyla karşılaştıkları için toplu-

mun isteklerine karşı daha duyarlı olmaya başlamışlardır. uzel-

likle 1960'lı yıllarda ortaya atılan "işletmelerin toplumsal 

sorumluluğu" öğretisi bu duyarlılığı daha da artırmıştır. 

V İşletmelerin toplumsal sorumlulugu düşüncesi ile anla-

tılmak istenen "İşletmelerin mal ve hizmet üreterek kar sağla-

ma amacının yanısıra, planlarında içinde bulundukları toplumun 

istek ve beklentilerine de yer vermeleri ve sorunlarının çözü-

münde rol oynamaları 11 gerektiğidir. Buna göre, mal ve hizmet 

üreterek kısa sürede sağladığı kar ile ortaklara kar payı ds-

ğıtma sorumluluğu, işletmelerin geleneksel sorumluluğudur. Çağ-

cıl anlarndaki sorumluluğu ise, toplumsal sorumluluk bilinci 

ile uzun süreli karlılığın amaçlanması biçiminde belirlenebilir. 

Toplumsal sorumluluk bilincine ulaşan işletmeler genel-

likle, yarattıkları iş olanakları ile işsizliği önlemeye ça-

lışan, toplumdaki eğitim kurumlarını destekleyerek, eğitim hiz-

metlerine katkıda bulunan, do~al çevrenin ternizli0inde önçülü~ 

(59) Gary D~SSLER, Management Funoamentals, ~ourth Edition, Prentice-Hall 
İntern.-::tional Inc.F"lorida, 1985; s.4G3; SEihiHOFF s.517. 
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eden, toplumun sunduğu kıt kaynakları verimli alanlarda kul-

lanarak, toplum için yararlı mal ve hizmet Dreten ~şletmeler-

dir. Toplumumuzca bu konu fazla işlenmediğinden, çoğunlukla 

devlet kurumunun çıkardığı yasalar ışığınd~ bazı çalışmalar 

yapılmaktadır. Ancak, oir yazarında belirttiği gioi "yasalar 

gereği yerine getirilen çalışmalar toplumsal sorumluluK ni-

teligi taşımamaktadır. Sunlar bazı yasal gereklarin yerine 

g e t i r i l m e s i d i r . 11 ( 7 O ) • 8 u n e d e n 1 e i ş l e tm e 1 e r i n , y as a 1 z o r l a -

maları beklemeksizin, gönüllü olarak bu çalışmalara katılması 

için gerekli sorumluluk duygusunu taşıması gerekmektedir. 

( 7 O ) rl e h m e t ŞAH İ fJ , 11 İ ş 1 e tm e Y ö n e t i m i v e S o s y a ı S o r u ml u ı u k K a v -

ramı", t:skişehir, A.Ü., :t.l.a.F. Dergisi,C.II, s.1 

(Ocak 1984) s.59. 
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llkça~lardan ou yana do~ayı gereksinmelerini karşılaya-

cak biçimde değiştirmeye çalışan insan, kendisi ile aynı amacı 

taşıyan diğer insanlarla işbirli~i ilişkisi içindedir. i9oirli-

ği ilişkisinin bulunduğu rıeryerde bir örgütün varlığınaan söz-

edilebilir. Ortak bir amacı taşıyan bireylerin biraraya gelerek 

çabalarını birleştirmesi, ôrgüt varlı~ının ortaya çıkmasına ne-

den olmai<tadır. 

jrgütsel amaçlara ul3şaoilmek için, işl~ri planlayan, 

örgüt içinde yer alan bireylerin görev da~ılımını yapan, onla-

rı harekete geçiren ve denetleyen bir yönetim eyleminin olması 

gerekmektedir. Bu durumda işbirliği ilişkisinin bulunduğu her-

yerde bir Jrgütün, örgütün bulundu~u ner yerde de oir yUnetim 

eyleminaan sözetmek olurludur. Her üç eylemin de insanlık tari-

hi kadar eskilere dayandı~ı kabul edilmeKtedir. 6ir yazarın da 

b e 1 i r t t i ~ i g i o i " y ö n 2 t i m e y l e m i n in i n s a n lı k t a :r i lıi i l e tı i r l i k t :: 

başladı~ını ileri sürme~, kanıtlanmcsı gereken bir sav olma~tan 

çoK, evrensel oir nitelik ta~ımaK-catür"('7 ı). 

(71) İnal L.:em A:;:KUI·J, Yünetim Ders i~otlçrı, İ.T.l.A., t:skL,oehir 1S7/, ·s.:J7Eı. 
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YJnetim eylemini toplumdan ayrı dUşUomek olursuzdur. 

Toplum birtakım örgüt ve kurumlardan oluşmuştur. au örgüt ve 

kurumları toplumdan çıkardığımızda, ortaya çıkan varlığın ka

labalıktan başka birşey ifade etmediği açıktır. ÜrgUtün var 

oldu~u her yerde bir yönetim eyleminden sözedildiğine göre, 

toplumu da yönetim eylemi ile birarada dUşünmek gerekmektedir. 

Yönetim ile ilgili çeşitli kaynaklar tarandığında, kav

ramın farklı biçimlerde tanımlandığı görülmektedir. Bu tanımlar

dan birkaç tanesini ele alıp incelemek yararlı olabilir. 

tıir kaynakta yönetim, "örgüt amaçlarına etkili ve ve

rimli oir.;;imde ulaşmak maksadıyla; planlama, örgütleme, yürütme 

koordinasyan ve kontrol fonksiyanlarına ilişkin kavram, ilke, 

teori, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir biçim

de maharetle uygulanmasıyla ilgili faaliyetlerin tümü"(72) bi

çiminde tanımlanmıştır. 

Yazara göre yönetim beş temel işlevden oluşmaktadır. Sun

lar planlama, örgütleme, yürUtme, koordinasyon ve kontrol iş

levleridir. 

Planlama, örgüt amaçlarının etkili ve verimli biçimde 

gerçekleştirilebilm2si için; neyin, nasıl ve ne zaman yapıla

cağının belirlenmesi işlevidir. 

Ürgütleme, örgüt amaçlsrına ulaşmak için planlanan iş

lerin Kim tarafından ve nasıl ya~ılaca~ının b2lirlenerek ga-

(72) Mehmet OLUÇ, İşletme Organizasyonu v~ Ydn2timi,İstannul, 1976, s.176. 
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rekli araç ve bilgiyle donatılması ve örgüt içind~ yetki ve so

rumlulukların belirlenmesi işlevidir. 

Yürütme, örgütsel amaçlara ulaşmak için, görevleri, yet

ki ve sorumlulukları oelirlenen bireylerin harekete geçirilme

si için gerekli emirlerin verilmesi ve davranış biçimlerinin 

belirlenmesi işlevidir. 

Koordinasyon, planlanan ve örgütlenen işlerin uyumlaş

tırılarak bir eylsmin çıktısının oi~er bir eylemin girdisi o

lacak biçimde düzenlenmesi ve tüm eylemlerin anlamlı bir oütOn 

olması ile ilgili bir işlevdir. 

Kontrol, örgütsel amaçlara ulaşma da, planlanan işle

rin ne ölçüde başarıldığının ~elirlenmesi işlevidir. 

Yukarıda açıklanan beş temel i~lev yönetim sürecini o-

luşturmaktadır. Tanıma göre, ydnetim eyleminden sözedilebil-

mesi için, yönetim sOracini oluşturan beş temel işleve iliş-

kin kavram, ilke_tekni~ ve yöntemle~in biroirinin ardısıra 

gelerek, yönetim oecerisiyle ortak bir ama; çerçevesinde top

lanması gereKmektedir. 

Bir başka kayna~ta ydnetim, 11 insanların işoirli~i sa~

lama ve onları bir amaca do~ru yDrDtme, iş va çabalarının 

toplamı''(73) biçimince tanımlanmıştır. Tanıma gGre yJnetim ey

leminin varlıöından adzedeoilmek i;in, Jnceli~le insanların 

(73) TOsUN- İşletme Vdnatimi, s.5. 
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varlığına geraksinim duyulmaktadır. İkinci olarak bu insanla-

rın biraraya getirilerek işoirliği ilişkisine girmeleri sa~

lanmalıdır. İŞbirligi ilişkisine girişen insanların çabaları 

ortak bir amaç çevresinde toplanmalıdır. 3u durumda yönetim, 

amaçlara yönelmiş başeri ve toplumsal özü olan bir süreç ni-

teligina sahiptir. 

Bir başka kaynaKta ise yönetim, "de;işen 8ir çevreo::, 

örgütsel etkilili~i sa0lamak ve amaçlara ulaşmak için, sınır

lı kaynakların verimli oiçimde kullanılarak, oaşkalarının ara

cılı~ıyla iş yapma sürecidir" (74) biçiminde tanımlanmıştır. 

Tanımın özelliklerini aşa~ıdaki gibi sıralamak olurludur. 

Başkalarının aracılığı ile işyapma 

- Örgütsel amaçlar 

- Etkinlik ve verimlilik 

- Sınırlı kaynaklar 

- OeQişen çevre 

Başkalarının araçılı~ı ile iş Yapma; ydnetim eyleminin 

varlı~ından sözedilebilmesi için iki veya daha fazla sayıda 

insana gerek vardır. Ortak bir amacı gerçakle~tireoilme~ için 

işbirliği ilişkisine giren bu insanlar, yöneten ve yönetilen 

olarak birbirlerinden ayrılırlar. İşi yaptıran yanatici, içi 

yapın ise y~netilendir. Yöneticiler drgOtsal amaçlara başka-

larının çabalarını yönlendirerak ulaşaoilirlar. 

(74) Robert KREITNER, Management, Houghton Mifflin ~ompany, 

Boston, 1983, s.B. 



Urgütsel amaçlar; ~rgDt iki veya daha fazla sayıda in

sanın ortak oir amaç için çabalarını birleştirmeleriyle ortaya 

çıkan bir v8rlıktır. Her drgDtDn oluşma nedeninin ~ltınaa bir 

amaç bulunmaktödır. Amaçsız bir örgütün varlığından sözetmek 

olurlu degildir. Aynı Diçimde, amaçsız bir yönetim eyleminden 

de söz edilemez. 

Etkinlik ve verimlilik; örgütsel etkinlik, örgütün amaç

lara ulaşma derecesidir. Verimlilik ise, örgütsel etkinliğe u

laşılmasını kolaylaştıran, kıt kaynaKların.tam kullanımını sa~

layarak en az kaynak ile en fazla çıktıyı elde etme çabalarıdır 

(75). Yönetim eylemi de örgütsel etkilili~i saGlamak için kay

nakları verimli Diçimde kullanarak en yüksek faydayı amaçlayan 

bir eylemdir. 

Sınırlı Kayna~lar; ekonomi dilinde elde edilmesi belir

li bir çabayı gBrektiren her varlık, sınırlı kayna~ olarak 

nitelendirilmektedir. Yönatim eyl~mi o~ sınırlı kaynakları kul

lanarak ôrgGtsel amaçlara ulaşmaya çalışan bir eylemdir. 

De~işen çevre; ôrgUtler süreKli olarak de~i~en, top-

lumsal bir çevre içinde yer almaktadırlar. Yönetim, degişen 

çevre koşullarında, örgütsel amaçlara ulaşabilmek için bulun-

du~u çevrenin; politiK, ~konomiK,teknoloji~, kültürel ve huku-

ki yapısına karşı duyarlı olan va bunlaroaki değişmelere ayak 

uyduran oir eylamcir. 

(75) Ceyhan ALJ~~fR, JrcOtler ve Yjnstimi, Izmir, 19a5, s.202. 
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Yukarıda verilen tanımlardan da anlaşıldı~ı gibi, iKi 

veya daha fazla insanın çabalarını oirleştirdiyi her yerde bir 

yönetim, eyleminden sözedilebilir. Yönetim eylemi farklı boyut-

larda gerçekleşmekle birlikte, devlet kurumundan küçük atelye-

lere, bOyOk şirketlerden ailelere kadar, insanların birarada 

yaşacı~ı her yerde geçerli olması onun insancıl bir dzellik 

taşımcsının yanınoa evrensel bir özellik taşıdığını göstarmek-

tsdir. 

8ir insanın tek başına, hem gerekli kaynak ve bilgiye 

sahip olması, hem de kaynakları tek başına kullanabilmesi o-

lurlu değildir. Bu durumda örgütsel amaçlara ulaşmada beşeri 

ve fiziki kaynakların verimli bir biçimde uyumunu sağlayacak 

yöneticilere gerek vardır. Başkaları adına çalışarak, insanla-

ra işgördUren ve onların çabalarını birleştiren kişilere yöne-

tici denmektedir. İşletmelerde görevli genel mUdUr, bölüm mü-

dürü, müoür yardımcısı, şef ve ustabaşılar için yanetici deyi-

mi kullanılmaktadı~. Her ydnetici kendi yUnetim alanı ile il-

gili aatların ydneticisidir. au durumda işi yaptıran ydnetici 

işi yapan ise durumundadır. Üst ve ast ilişkileri 

olarak adlandırılan i~i tarafın ilişkileri yönetim eylemleri-

nin temelini olwşturmaktadır(70). 

Yu~arıoaki açı~lamaları ve tanımları içerecek biçimde 

y j na t i ;n 2 yı e m i n i , 11 ür gütsel amaç ls ra ula ş rn ak iç i n , i nsa n ç a-

C '7 ô) İnc;l Cem ;:;~hl..ii', 11 Yôn:::tim ve drgüt Sorunlarımızın Kargaşa lfaratıcı 

~anal 2cyutları 1',~S~O~~.:.xv. 8.2 (Haziran, 1579) s.3. 
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balarının; planlama, ~rgütlendirme, yürütme, uyumlaştırma, de

netleme ve yetiştirme işlevleriyle biraraya getirilerek, düzen

leQtirildi~i bir çalışma süreci 11 olarak tanımlayab~liriz. 

Tanıma göre, bir yönetim eyleminden söz edebilmek için 

örgütsel bir amaç, bu amaçlara ulaşılmasını sa~layan insan ça

baları ve insan çabalarını örgütsel amaçlar çevresinde toplaya

bilmek için; planlama, örgütlendirme, yürütme, uyumlaştırma 

denetleme ve yetiştirme işlevlerine gerek vardır. Bununla bera

ber insan çabaları yanlızca ekonomik ve teknik özellikler ile 

sınırlı kalmayarak; politik, bilimsel, toplumsal özelli~lere oe 

sahip olabilir. 

Politik çabalar, örgütün yaşama ve gelişme gücünü koruya

bilmek ve örgütün gerek iç çevresinde, gerekse dış çevresinde, 

uyumlu ve dengeli bir yapı oluşturmak amacıyla ortaya çıkan ça

balardır. 

Toplumsel çaoaLar, insanların birarada olma gereksinme

lerini ~arşılamanın yanında, örgütün süre~liliğini saÇlamak 

amacıyla içinde yer aldıQı toplumsal çevreye karşı sorumluluk

larını yerine getirme çaoalarıdır. 

Bilimsel çabalar, örgütü amaçlarına ulaştıracak kavram, 

ilke, yantam ve teKni~lerin geliştirilmesi çaoalarıoır. 

Ydnetim yu~arıda oelirtiloi~i gibi insanların tüm çaba-

larını argGtsel amaçları ger;ekleştirecek biçimde planlama, dr-

gütlendirme, yürütme, uyumlaştırma denetleme ve yetiştirme iş

levleri ile yanıendiren bir ~ylEmdit. 
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şılma~ını sa~luma<tır. 

4- lşoirli~i bzelli~i ; yJnetim eyleminin g~rçe~la~~i-

rilmesi için bi~ grup insanın çaoalarını oirleştirneleri ge

reKmektedir. 6u i~birliQi sDrecinca çalışan har oirey, s~rum-

lulu~ oilinci ile amacın ge~çakleştirilmesine Kat<ıaa oulun-

ma~tadır. 

5- ~asamaksal dzelliQi y~netimca oelirli bir amaç i-

çin iş~irli~i ya~an insanların çalışmalarını Di~ dOzane gGre 

gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Su nedenle insanların bir 

DdlümU yUneten, bir bUlJmU da yGnetilen durumundadır. 8Uylece 

her birey örgUt içindeki oasamaKsal konumuna gbre sorumluluk 

yUklenmektedir. 

6- Işbölümü özelliği oir örgüt içind2 çalıçanların 

farKlı o2ceril~re sahip olması, onların becerilerine güre işe 

y2rl~şt~rilm~l2rini ;ere~tirmekteoir. au durum uzmanıaşmaya 

olanaK verci~i için v2rimlili~i ar~ırma~tadır. Anca~ verimli-

liK har çalışanın uzmanlık alanı ile ilgili sorumluluklarını 

yerina çetirmesi ile sa~lanabilme<tsdir. 

7- ~vrensal özelliği yönetim yanlızca bir bireye veya 

i~letmeye özgil o4~ aylem degildir. dirden fazla insanın bulun

ou;u nar v2roe vJnetim eyleminin varlı~ından sGzedileoilir. 

İnsanların bulunou~u har ortamda olması, yUnetim eyleminin oir 

Koşulu olan sorumluluK kavramını da oeraoerinde getirmektedir. 

oelirLi oir cüzenc gör~ oluşan ins2nlararası ilişkilerin ve ca

baların, isten~n amaçla~ı yerçekleştirebilmesi, nerece olursa 

77 



olsun insanların soru~luluk alaoil~esin~ ve aldıgı s0rumlulu-

Qu yerine getirmesine o3Jlıdır. 

b. Yöneti~ Işlev~eri İ~erisinoe So~umlulu0un Yeri 

VJnetim genelliKl2, planlama, jrgJtl2ndirm2, yGrJtme, 

ojzenleştirm~, denetim ve yeti~tir~e olma~ Gzere Bltı temel 

işleve ayrılma~tadır. ~u işlevler yJne~im sOrecinin t2melini 

oluşturmak~aoır. YJnetim olgusunun Kaçınılmaz bir koşulu olan 

sorumluluk kavramı da yünatim işlevleri ile içiçeQir. ôuraca 

sorumlulu' kavra~ının, yunetim işlevleri ile ilişkisi incele-

necektir. 

1- Planlama işlevi: Yônetim eylemi planlama ile başla-

maktadır. Planlama belirli bir amaca ulaşmade neyin, ne zaman 

yapılaca~ının bnceden kararlaştırılması işlevidir. Yön2ti=i-

ler işletme çalışmalarının sUre~lili~ini saÇls~akla sorumlu 

olduKları için, gelece~in ne olaca~ını kestirme~, işl2~menin 

nereye gittigini, gelecaK yıllarda çalışmaların nasıl oir ydn-

de geli~ece~ini dizgesel bir biçimde Ung~rmeK sorumlulu~unu 

taşımaktadırlar(77). Bu sorumluluk planlama işlevinin etKinli-

gi için önkoşuldur. 

2- GrgUtlendirma işlevi: Ydnetimoe planlama işievinGen 

sonra ~rgütlerııe işlevi g~bıektaoi.r. Urgütleme plc:.ınlanc:n amaç-

l~ra ulaşmaK için belirlenen yollara uygun olarak y~pılaca~ 

Strateiik Planlama, istanoul '15'/S, 

5.43-44. 



işlerin belirlenmesi, gere~li araç ve gereçlerin sa~lanması, 

işleri yürütecek işgUrenlerin atanması, yetki ve sorumluluk-

ların belirlenmesi çalışmalarını içermektedir. UrgDtlenoirme, 

insanların oelirli ~maçlars ulaçmasını ve bu yolda oirliKte 

çalışma olanaklarını sa~lamakta~ır(76). Jrgütlendi~me işle-

vinin başarıya ulaşması, y5netici ve işgUrenlerin kime ~arşı 

sorumlu oldu~unu ve kimlerin ~enoisine karşı sorumlu oldu~unun 

açık bir biçimde belirlenmesine ba~lıdır. 

3- Yürütme 1.:-"" 1 =ıvı·· .,..~._ . Planlama ve örgütlendirme işlevin-

den sonra yönetimda yürütme işlevi gelmektedir. Planlanan a-

maçlara ulaşmada kurulan ürgüt düzenin çalışmalarını amaçlar 

doğrultusunda yönlendirmek ve örgütü harekete geçirecek emir-

leri verme çalışmalarını içermektedir. Burada yönetici örgütü 

harekete geçirme sorumluluğunun yanında, ast-üst iliş~ilerinin 

olumlu yönoe gelişmesi sorumlwlu~unu da taşımBktadır. 

4- Uyumlaştırma işlevi: Yanetirnde uyumlaştırma, insan-

ların çabalarını ~irleştirmeyi ve zaman baKımından ayarlsmayı, 

ortaklcı;;;a amaca ulaşrnak için ç::ıbalarının birbiri ardısıra gel-

melerini ve içiçe geçip kenetlenerek birbirlerini bütünlemele-

rini sa~lama çalışmalarını içermektedirC79). Uyumlaştırma, ış-

bdlümO sonucu bölünen çalışmaların arasındaki uyumu saGlıyaraK 

bir işin çıktısının di~er bir işin girdisi olacak oiçimda dU-

zenlenmesini kolaylaştırır. d unun için örgütteki iletişim 
, .. 

GW-

(7ô) inal Cem A;!hUf·J, Yönetim 0ers i~otları, i.T.İ.i1 .. , EsKişehir, 1S77.s.~3. 

(75) AŞKUN, s.S2. 



zeninin iyi işlemesi gerekmektedir. Uyumlaştırma işlevinin oa-

şarısı için ö~gütte çalışan her bireyin sorumluluk alması 

rekmektedir. himsenin sorumluluk almadı~ı bir durumda örgüt 

çalışmaları çıKmaza girebilir. 

5- Jenetleme İşlevi: Yönetimda planlama, örgütlendirme 

yürütme ve uyumlaştırma işlevleri ile istenen amaçlara ne öl-

çüde ulaşıloı~ını belirleyen işlev, denetleme işlevidir. Oenet-

lema işlevi aynı zamanda, örgütte çalışanların sorumluluklarını 

ne ölçüde yerine getirdiKlerini ortaya Koymaktadır. 

6- Yetiştirme İşlevi: Yönetim işievlerindeki başarı bir 

yerde yöneticilerin başarısı olmaktadır. 3u nedenle sorumluluk 

alaailecak ve aldı;ı sorumluluğu yerine getirebilecek yöneti

cilere gerek duyulmaktadır. Yönetirnde yetiŞtirme işlevinin bü-

yük önemi varcır. ]rgütü toplumda temsil etme yeteneğine sahip 

olan yöneticilerin yetiştirilmeleri, onların gerek işletme i-

çin, ger2kse işletme oışı toplumsal sorumluluklarının bilin-

cine ulaşmalarını kolaylaştırabilir. 

rC\ '1.. .... . 
\~ une t..ım Sasamakları ve Sorumluluk 

Vdn~tim ve sorumluluk iliçkisi yönünden, basamaksal ö-

zelli~in de QUv~~ önemi varoır. lşletme örgütünde tüm çalı-

şan~ar 2ynı orunlara(mevKilere) sahip olamayaca~larına güre, 

vdnetim CasamayınDa far~lı düzeylerde gürev alacaklar ve her-

oirinin oir di~erindan farklı yetki ve 9orumlulukları olacak-



ŞenİL-o da görüldüğü gibi, yönetim düzeylerinde yuka-

rıdan aşa~ı inildikçe yönetimin sorumlulu~u azalmakta, yuka-

rıya dogru çıkıldıkça sorumluluk artmaktadır. Ost düzey yö-

neticileri daha çok önceden oalirlenemeyen çevre koşullarının 

teknolojik ve toplumsal, ekonomik ve politik de~işimlerin ana-

lizini, yorumunu ya~arak, işletmelerin bu de~işkenlerden ne 

yönde etkileneoilecaQini septama sorumlulu~unu taşıma~tadır-

lar. Bu arada toplumun istek, oeklenti ve sorunlarını da gGz-

önünde bulundurmak sorumluluğunu da taşımaları gerekmeKtedir. 

Üst yönetimin kavramsal sorumluluklarının yanında örgütün ey-

!emleri ile ilgili sorumlulukları bulunmaktadır. Üst düzey 

h ll ll . 1 

UST OLJ2E. Y 'IONE.Tıl7l/ 
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... 

~~~İL-S: YGnetim DOzeylerine Göre Sorumluluklar 

yönetiminin Gr;Utsel eylemlerle ilgili yet~ileri daha aşa~ı 

düzey ydnetimine oevretmeleri sorumluluklarını da devretmele-

ri anlamına gelmeme~tedir. ust yünetim, örçüt eylemlerinden 
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dolayı ortaKlara, tDketicilere, kredi sa~layan finansman ku-

ruluşlarına, devlete ve toplumun bütününe karşı sürekli olarak 

sorumludur. du nedenle üst düzey yöneticileti sorumluluğu en 

geniş kapsamlı olan yöneticilerdir. 

Orta düzey yönetimi, üst düzey yönetimi ile alt düzey 

yönetimi ardsında oir ~öprü görevi yapmaktadır. İşletmenin mal 

ve hizmet üretimin: sa~layan, planlama, örgütlendirme, yürütme, 

uyumlaştırma ve denetim işlevlerini yarine getirmek va , + ' .. 
aı. ... ou-

zey yönetiminin çalışmalarından, üst yönetime hesap verme so~ 

rumluluğunu taşımaktadırlar. Alt düzey "yönetimi ise, daha çok 

teknik konularla ilgili çalışmaların yürütülmesi, işgörenle-

rin mesleki ve teknik egitimlerinin gerçekleştirilmesi gibi 

eylemlerin yerine getirilmesinden dolayı orta düzey y8netinıi-

ne karşı sorumluluk taşımaktadır. 

Yönetinı-sorumluluk ilişkisini basamaksal yönden açık-

layaoileceğimiz diğer oir model de üçlü çember modelidir. Üçlü 

çember modeline göre sorumluluklar, üretimden başlayarak ger-

çe~leşmesi ;ok zor olan toplumsal beklentilere kadar uzanmaktaoır. 

Ş~nİL-7'oe görüldü~ü gibi en içteki çemoer işletmenin eko-

nomik işlevler ile sınırlı olan sorumlulu~unu içermektedir. 

Bu çenıber işletmenin geleneksel sorumluluğunun yanısıra alt 

düzey yanatiminin işlevini belirtmektedir. Bu sorumlulu~un iş-

sizlere iş ulanaGı yaratmak gibi toplumsal etkileri de olabi-

lir(8U). Ortadaki çember ekonomik işievlerin yanında bu işlev-

lerin toplumsal etkilerine karşı duyarlı olnıa sorumluluğunu 

(BO) Ciirol TE:f>•t:nC:CİDGLU, 11 İşletmelerin Toplumsal Sorumlulukları" tS.LiOG~, 

C.XII, s.2 (Haziran,1577) s.51. 



EKONomiK işLE'JL&.P.i~ 

SONUI,.lAR\NOAN D~~AN 

TE:ME.L . 
~K.ONClfl'lll\ 

ŞEKİL-7: Üçlü çember modeli 

Kaynak: Justin G.LO~GENECKER-Charle D.PRINGLE-

Charles E.MERRIL, Management, A Bell and Howell 

Company, Ohio, 1964, s. 537. 

gGstermektedir. ~rne~in, üretim sonucu çevreye yayılan zarar-

lı atıkla.:'ın en aza indirilmesi sorumluluğu da bu kapsama gir-

mektedir. En dıştaki çember ise, ana toplumsal sorunların çö-

zümünde üst yönetimin rol aynaması ile ilgili sorumluluğu i-

çermektedir. 

Kısaca özetlenirse, sorumluluk alt düzey yönetiminden 

yukarıya doğru çıktıkça artmakta, ounun yanında nitelik ve 

kapsam yönünden de değişiklige uğrama~tadır. Alt düzeyde e~o~ 

nomik işlevler ile ilgili olan sorumluluk, üst yönetirnde top-

lumsal bir boyut kazanmaktadır. 
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4. İ~L~TM~D~ BA~LICA TOPLUMSAL SURUMLULU~ ALANLARI 

~Konomik amaçlara ulaşmanın yanında, içinde yer aldı~ı 

toplumun; istek ve beklentilerine karşı duyarlı olmayı, eko

nomik, politik, kültürel, teknolojik yapısın~ ve bunlardaki 

değişme ve gelişme eğilimlerine uyum sağlamayı ve sorunların 

çözümünde rol oynamayı öngören "toplumsal sorumluluk 11 kavra

mına ilişkin, ·işletmelerin ilgi alanlarının belirlenmesinde 

bazı ölçülerin gözönünde bulundurulması gerekmektedir. 

Toplumsal sorumlulukların belirlenmesi ile ilgili öl

çülerin başında, işletmenin sahip olduğu ekonomik ve toplum

s e l 11 g ü ç 11 g e ı m e k t e d i r . l ş 1 e tm e l e r i n s ah i p o 1 d u k l a r ı e k o n o m i k 

ve toplumsal güc'ün sorumluluk ile dengeli olması gerekmekte

dir(1). Ekonomik ve toplumsal gücü büyük olan işletmelerin,bu 

güç il~ orantılı olara~ daha fazla sorumluluk yüklenmeleri KÜ

çük işletmelerin ise daha az sorumluluk yüklenmeleri yerinde 

C 'I) t:sin Ahiv1ET, H İşletmelerin TojJlumdaki GJrüntüsü", İ .l.i. İşletme İktisadi 

Enstitüsü, Yönetim Dergisi, Sosyal Sorumluluk Özel sayısı, Y.3, s.11, (f~i

san,1979) s.33; 8eyza OBA, "Sosyal Sistemlerde İktidar Sorumluluk ve Hüma

nist uüny::ı Görüşü 11 Yeni iş Oünyası Dergisi, Y.1, s.7 (i\1rıyıs,1920) s.1S. 
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o 1 rn ak tc; d ır ( 2 ) • E k o n o rn i k güç ö 1 çü s ü olara K , L;; 1 et m e n i n s =ı rı ip ol-

duğu üretim kaynakları, üretim hacmi ve karlılık durumu göz-

ônüne alınırken toplumsal güç ölçüsü olarak, işlet~enin ilişki 

içinde bulunduğu, tüketici rakip, işgören grupları üzerindeki et-

kileri ile pazar payı gözönüne alınmakmtadır. durada içletme-

lerin u~raş verebilecekleri toplumsal sorumluluk alanları her 

işletmanin öz~l ko~ullarına göre belirl~nmektedir. 

T~5LD-1. Toplumsal sorumluluk alanlarının çeşitli endüstri-

lere göre dizilişi 

Toplumsal 

sorumluluk Gıda End. 

Alanları 

İ:şsizligin Unlenmesi 5 

Kaynakların korunması 4 

Çevre kirliliğinin Denetimi 5 

TUketicinin Korunmesı 5 

Şehü Y::nileme ve geliştirme 

İşgl:;:renler için uygun ;;alış- 5 

ına :<oşullar ının düzenlenmesi 

Kimya End. 
Toptan ve 
Perakende 

tic. 
İnşaat End. 

:J 

5 

5 

1 

5 

5 5 

4 

2 -ı 
-' 

5 3 

5 

5 5 

5: en önemli alan 

1: en az önemli alan 

endüstrinin çalışma 

alanına girmeyen 

hevnai<: .Jon~ı iv!Ii'JtR-Vincent P. LUCNSifJGER, Introduction to fvienaqement, 

A 62ll,an~ Howell Company, Columbus, Ohio 19S5, s.357. 
~--

(2) ,CI.Hi'iET s.33. 
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İşletmelerin yerine gatirmekls yü~ümlü oldukları top-

lumsal sorumluluK alanlarının belirlenmesinde kullanılan ikin-

ci bir ölçüde, işletmenin ugraş konusu olmaktadır. İşletmelerin 

genellikle eylemde oulundukları ~onulara göre içinde bulundu~u 

topluma yararlı çalışmalarda oulunması oeklenmektedir(3). 

TASLD-1 1 oe garüioü~ü gibi to~lumsal sorumluluk alan-

larına çeşitli emdüstri kollarının Jzellikleri gözdnüne, alına-

rak, önem sırasına gör2 birden oeş'e kadar puanlar verilmiştir. 

işsizliğin önlenmesi .ve işgörenler için uygun çalışma koşul-

larının düzenlenmesi konuları, tüm endüstri kolları için ge-

rekli olan oir toplumsal sorumluluk alanı olarak kaoul edil-

miştir. Çünkü ugraç konusu hsngi endüstri koluna girerse gir-

sin, her işletmenin ekonomik gücü ve büyüklüğü ölçüsünde bu 

tür konulara eğilmeleri gerekmektedir. İşletmeler ou tür so-

runların çözümünde kullanılacak olanakların önemli bi= bölü-

müne sahiptirler. 

Kaynakların korunması konusu, gıda ve ~imya end~stri-

leri için son derece önemli bir Konu olma Gzelli~ini taşımaK-

tadır. Uzellikle kimya endüstrisi Üretim Slr3Slnda genellikle 

kıt olarak bulunan do~al kaynakları verimli biçimde kullanaraK, 

bir yandan maliyetierin düşmesini sa~larKen di~er yandan top-

lum ekonomisine katkıda bulunma olana~ını elinde oulundurmak-

tadır. Ayrıca son yıllarda toplu konutleşma olgusunun yaygın-

laşması ile oirlikte, inşaat malzemesi olarak kullanılan çi-

mento, demir, Kereste ve tu~la gibi ürünlerin gere~t~~i biçim-

(3) Ciirol TEf~EKt:CiıJGLU, 11 İşletmenin Sosyal Sorumlulukları 1 ':::=;::;o::;:i, C.;<III, 

S.2 (HAZİRA~, 1977) s.4a. 



de kullanılmayarak üretimde büyük kayıplara neden olduğu görül-

mektedir. 8u nedenle kaynakların korunması konusu yanlızca ü-

retim enoüstrileri ile ilgili bir konu değil, inşaat endüst-

rilerini de yakından ilgilendiren bir konudur. 

Çevre kirlili~inin denetimi ~onusu, başta kimya ve gıda 

endüstrileri olma~ üzere t~m endüstri kollarını ilgilendiren 

bir konu~ur. ~imya ve gıda endüstrileri bacalardan çıkan du-

manları ile çevreye oırakılan üretim artıkları ile çevreyi 

kirletmekteoirler. Bu durumda çevreyi temizleme yükümlülü~ü-

na de sahip olmaktadırlar. İnşaat endUstrileri, do~al çevre-

ye ya da yerleşim alanlarına bıraktıkları in~aat malzemesi 

artıklerı ile çevreyi kirletmektedirler. Toptan ve perakende 

ticaret ile uğraşanlar ise çeşitli ambalaj artıkları ile çev-

re kirliliğine nedEn olmaktadırlar. Her işletmenin çevre kir-

lili~inoe az va de çok kendi paylarının da olduğunu düşünerek 

ou alana ilgi ile e~ilmel~ri gerekmeKtedir. 

TOKati~inin korunması konusu, to~tan ve perakende sa-

tış işl2tmeleri ile gıoa endüstrilerini yakından ilgilendiren 

bir konudur. Toptan ve perakende sat:~ işletmeleri tüketici 

ile en ~oK yüzyüze iliş~ileri olan işlatmelerdir. Bu nedenle 

ürünlerin fiyatı, kullanımı ve ~enzer kJnular için tüketici-

lar: Jarjım et~aleri gereKmektedir. Gıda enoüstrisi, ürünle-

rin aa~lı~a uygun koşullaroa üretilmesi, üretimde kullanılan 

kalite stand3rtlarına uyulması ve ürünlerde insan sa~lıQına 

zarar ~ereoilecek maduelerin olmaması yönü ile tüKeticinin 

korunma3ı ile do;ruaan . ı ..... 
ı~gılı oir endüstri koludur. 
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Şehir yenileme ve geliştirme konusunun doğrudan ilgili 

olduju endüstri kolu inşaat endüstrisidir. İnşaat endüstrile-

rinin konut ve işyerlerinin yapımında dogal güzellikleri or-

tadan kalaırmadan, şehir düzenine uygun bir çalışma düzeni 

izleyerek bu alana katkıoa bulunmaları sazkonusudur. 

Yu~arıaa çeşitli endüstri ~ollarına ilişkin to~lumsal 

sorumluluk alanları her koşul ya da ortam için geçerli değil-

dir. Çünkü; toplumsal sorumluluk alanlarının belirlenmesinde 

en az endüstri kollarının ~zellikleri kadar, işletmelerin i-

çinde bulundukları toplumun önceliklerinin, sorunlarının ve 

oeklentilerininde gözönüne alınması gerekmektedir. 

Toplumsal sorumluluk alanlarının belirlenmesinde bir 

diğer ölçü de işletmenin içinde bulunduğu toolumun kültürel, 

ekonomik, politik, teKnolojik ve hukuki yapı özellikleri il~ 

bunlardaki de~işme ve gelişma 
''.ı . .., . . 

2QlLlml~rıcır. 

Sir toplumda egemen olan ekonomik yap~, işle~melerin 

toplumsal sorumluluk alanlarının belirlenmesinde etKili ol-

maktadır. Sosyalist ekonomik düzenin egemen oldu~u toplumlar-

da, mal ve hizmet Dretimi ile ilgili kararlar devlet tarafın-

dan alınıp uygulandıgı için, to~lumsal sorumluluK ile ilgili 

kararlar da devlet tarafından alınmak:adır. ~zel işle~meler2 

geniş dlçUda olanaK tanıyan kapitalist e~onsmi~ 3istemin 2-

gemen olduUu toplumlarda, toplumsal sorumlulu~ alsnlarının De-

lirlenmesine ilişkin kararlar işletmeler tarsF~;ıoan alınma~-

tadır. Karma ekonomiK sistemlerde ise, :evlet gere~li yJr~~~J 

bazı konularue yasalar çıkararak, bu ~onuc2 



nı denetim altına alırken (eski hDkDmlU ve sakat işçil2rin 

çalıştırılmasına ilişkin yasa) bir yandan da desteklemektedir. 

Ekonomik sistemlerin dzelliklerinin dışında, toplumun 

ekonomik yönden gelişmiş ya da azgelişmiş olması da işletme-

lerin toplumsal sorumluK alanlarını oelirlemesinde etkili ol-

maktaoır. Az gelişmiş oir to~lumun işletmelerden beklentileri 

i le ge 1 i ş m'l"Ş. b ir toplu m u ;ı b e kle nt il er i ara s ı n da ön e ml i f 2 r k-

ler bulunmaktadır. Az gelişmiş toplumlarda beklentiler daha 

çok toplumsal mal ve hizmetlerin Dretimi üzerinde ya da iş-

sizli~e çözüm bulunması gibi konularda yo~unlaşırken, geliş-

miş toplumlarda istemler daha çok mal ve hizmetlerin nitelik 

yönünden iyileştirilmesi ya da doğal çevrenin korunması üze-

rinde yoğunlaşmaktadır. 

Bir toplumun sahip olduQu kültürel, politik, hukuki ö-

zellikler ve toplumsal yapıyı oluşturan kurumların işleyişi, 

işletmelerin toplumsal sorumluluk alanlarını etkileme~tedir. 

Toplumların birbirlerinden farklı yapılara sahip olmaları bi-

reylerin yaşam biçimlerini, değerlerini, dolayısıylB istek ve 

oeklentilerini de birbirlerinden farklı kılmaktadır. du nea~n-

le her işletmenin içinde yer aldı~ı toplumun yapısını, özde~-

sel ve tinsel özelliklerini ve bunlarda~i degişmeleri güzönüne 

alarak, Uzerine dUşen sorumlulukları oirtakım yasal zorlamala-

rın dışında çönüllü olarak yerine getirmesi gerekmektedir. 

Konuyu daha dizge~eı (sistematik) biçimde incel2yeoil-

me~ için, toplumsal sorumluluk kavramını işletmenin iç çevreai 
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ile ilgili cc~lumsal s~ru~lulu~ al2nları va oış çevr2si ilB 

ilgili to~lumsal sorumluluk alanları olmQz Uzere iKi ooyut-

ta in=el2mSK olurluour. To~lumsal sorumlulu~ alanları oelir-

sorunları tem2~ alınmıçtır. 

~\-

t.::nıdir. 
. . ' . . 
ı•;::.r:sın.ı 7 i~letmenin ~retimde kul-

l2nmak ya da ~eşitli yatırımlara y~naltmek am2sı ile elinde 

oulundurdu~u hammadde, malzeme, makina ve finansal kaynak gi-

bi kayna~lar oluşturmaKtadır. Insani d~2larin i;2ri~ini ise, 

dzdeksel dgeleri bedeni ve dGş~nsel yetanekl~ri il~ m~l V2 

hizınetl~re ins::ın s-

s r.ı 2 :-;. 1 o -2 ı n cı , 

gUre oluşturdukları 5r;Jtaei ya~: ıı~ çenelli~le Cretim, ~azar-

l2ma, finans, ~ersonel ytnatimi ve 3ra~tırma çeliştirme gibi 

2kanomik, t:::knit<, t~:ılumsal ve .• ..ı... , 
'/cınc: ... se ı. 

~'~.--'--ı ~ 
ıli::.:.......:~~ 

:: ·; n ı z .:: ~ı 2 n d 2 

-' 
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sanip olou~u dzdeksel dgelerle birlikte mal ve hizmat Dreti-

mine ve da~ıtımına ilişkin üretim, pazarlama, finans, işgören 

yönetimi gibi işlevlar ile ilgilidir. İşletmeler varlıklarını 

süroürmeK için bu işlevleri yerine getirme sorumlulu~unu ta-

şıma<tadırlar. 

İşletmenin iç çevresine ilişkin toçlumsal sorumluluk 

al5nlarını da işgörenler oluşturmaKtadır(4). İşletmelerin iş-

görenlere ilişkin toplumsal sorumluluklarının neler olduğunu 

açıklamadan önce işgörenin işletmedeki önemine de~inmek gerek-

. t '. rneK eoır. 

Işgören "İşletme örgütünün belirli bir orununa(mevi<i) 

bağlı işin görev ya da ödevlerini, bunlar için gerekli araç, 

gereç yöntemler ile orunun yetki ve sorumluluk alanı içinde 

belirli ücret karşılı~ında yerine getiren örgüt üyesidir. 11 (5) 

biçiminde tanımlanmıştır. 

T2nımcan anlaşıldı~ı gibi işgörsn; işletme örgütünde 

oelirli bir o~unun gere~tirdiği görevleri, sahip olduğu yetki 

ve sorumluluK alanı içinde, Dirtakım araç, yöntemler ile be-

deni ve aU~Dnsel eecarilerini kullanarak yerine getiren ve 

karşılı~ında ~ir Dcrat alan bireydir. İşgören bir işletme dr-

;ü~ünde memur, işçi, şeF, ustajaşı ve yönetici gibi tüm çalı-

(4) ııscsyel .:iorunluluKların Vönetirnii'İ.u. İşletme İktisadı 

EnstitCsU, YJnetim Jergisi, Sosyal Sorumluluk Uzel sayısı V.3 S.11 

(~isan 1575) s.45; SEHJC:fi (çev.CJeyzc:ı OöA) "Sosyal D2netim f'a-

~crl2rı" Ycnetim Oı::r[,.jisi, Y.3, 5.11 (füsan,11::i75) s.39; t:rol EF~C::iJ, İş-

letmelerae Strateji~ Planlama İstanoul,1S75, s.120. 

(5) lnı::.:. Cem AŞnCi~, Işgören, ::::skişetıir,1579. 



şanları içeren bir kavramdır. işletmelere insani ve toplumsal 

bir özellik kazandıran işgUrenler, işletmelerin en jnemli var-

lıgı olarak Kabul edilmektadirlar. İşletmelerin sahip olduGu 

toplumsal gücün ünemli bir kaynağını işgörenler oluşturmakta-

d ır . (S) Da v ra n ıç .::ı il i :n c i r1 o etiıli s o er ger 11 e gör e ; o ir örgütü n i k i 

temel işlevinden oiri, örgüt üyesi bir~yler arasında memnunluk 

yaratma ua bu memnunlu~un eşit bir aa~ılımını sa~lama~ olougu-

nu kabul etmeKteDir. du iglev mal veya hizmetin üretimi kadar 

önemli olarak kabul edilmektedir. İşgdrenlerin kanışını(tatmin) 

sa~layamayan işletme, zamanla diUar işlevlerini de yerine ge-

tirameyebilir(7). 

t İşletmenin iç çevresine ilişkin toplumsal sorumluluk 

alanlarının belirlenmesinde gözönüne alacağı ölçülerden ilki 

işgdrenlerin gereksinmeleri olmalıdır. İşgarenlerin gereksin-

meleri yanlızca birtakım ekonomik de~erler ile sınırlı de~il-

dir. Her işçörenin ~endi kişiliK değerlerine, yaşam biçimine 

çöre birtakım gereksinmeleri ve aneelikleri bulunmaktadır(S). 

Ayr~ca işgdranlarin gereksinmelarinin yanısıra, işletmenin sü-

re~li olaraK gözönünde julundurması gereken birçok toplumsal 

sorumlulu~ları bul~nmaktadır. 

İşla~melerin, işyôrenlere ilişkin toplumsal sorumluluk-

ları geGellikLe ;alışma Koşullarının düzenlenmesi, adil yüksel-

\::ı) ne:nal TEl::iUij, :l:şlst:ne YJnetimi, İstanoul,1562, s.34'-J 

C 7) ,"ıenrnet ~z~;ı,,, 11 J~n,;ac:::::: ve Türkiye 1 ele h;le-t,nelf::!rin va Fertlar in Sosyel 

:::iürumlul,•:<l;:::rı 1 ', 5avK va .J:oc:ıre Oergisi,Y.5, s.ô4.U\ralık,1S73) s.'ıS. 

(3) ~~K~G, s.452. 
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me olanaKlarının a::ıglanması, toplumsal hizmetlerin verilmesi, iş-

görenlerin gelişiminin ve e~itiminin sağlanması ve alkol, uyuş-

turucu gibi alışkanlıkların giaerilm~sine ilişkin eğitim pro9-

ramlarının hazırlanması gibi konulerdan ·oluşmaktadır(9). 

a. Çalışma Koşullarının Jüzenlenmesi 

işletmenin çelışma koşullarını, işgörenin içinde bulun-

du~u çalışma ortamı ile birlikte onu etkileyen ısı, ışık, nem 

ve gürültü gibi fiziksel koşullar oluşturmaktadır. 

İşgörenlerin gere~ bedeni, gerekse ruhi yapılarının 

dengeli ve uyumlu olmasını sa~lamak, işyerlerinde verimlili-

ği artıran etkenlerin ba;ınde gelmeKtedir. Toplumsal fayda 

yaratmak ve yaşam düzeyini yükseltmek için üretimin artırıl-

ması gerektiği konusundaki düşüncelere hız veren endüstrileş-

me olgusu, tc~lumsal yapıda olumlu yenilikle~i getirmesine kar-

şılık, işgbrenlerin sa~lı~ını va gJvenli~ini işletmelerdeKi çe-

şitli etmenlara ba~lı olara~ olumsuz yanda etkilemiştir. En-

dUstriyel ortamın yarattı~ı sa~lıksız ve güvensiz dUzen için-

de işgBrenler ônemli UlçDda yıpranmıştır. Kimyasal maddelerin 

kullanımı ve çok sayıca makina ve araçlar bir yandan işgBren-

lerin sa~lı~larırı olumsuz yfrnde et~ileyerek BlUmlere neden 

olan masle~ n8stalıKl~rına, oi~er yandan da iş Kazalarına ne-

(9) Ro~ert ~~~iT~~~. ~~naçeme~t rlcuçnton ~ifflin ~ompany, cioston,1963,s.591; 

Dergisi,Y.3,a.11(~isan,1S75) a.j. 

ve ?siKoloJik l·iedenler;', C:rzurum .. . . 
A.J.,l.I.~.F.,uer;isi,~.vii,~.)-4~~~ua~os,1Jcc) s.12J; leyyat SABUN-



İşyerlerinde ortava ç;ıı<an işkazalerı, meslek hastalıi<ları ve 

bunlara baQlı olarak ortaya çıkan ruhsal oozulmaları önlemek 

için ısı, ışık, nem gibi fiziki koşullerın her işin gerektirdi-

~i Gzelliklere göre düzenlenmesi, zehirli gaz ve kimyasal mad-

delerin zararlarının ortadan kaldırılması için gerekli tedbir-

lerin alınması gerekmeKtedir. Ayrıca işgarenlerin işlerini ko-

laylaştıran ma~ina, araç gibi teKniK aletlerin işgdrenler ile 

uyumunun sa~lanarak iş kazalarının Jnüne geçilmesi gerekir. 

İşletmelerin bu gioi dGzenlerneleri yaparken yasal gerekleri ye-

rine getirmekten çok, konunun insani boyutlarını düşünerek ha-

reket etmesi ve sorumluluk taşıması gerekmektedir. 

b~ İşgarenlere Adil YüKselme Olanaklarının 5a~lanması 

İşletme yöneticilerinin işgörenlere adil yükselme ola-

nakla~ı tanıyarak,onlara oacerilerini ~anıtlamaları ve kendi-

lerine clan güvenlerini artırmaları için fırsat vermeleri ge-

rakme~tadir. 6unu yaparken taraflı davranmanın birçok sakın-

caları olabilir. sayle bir durum gerek çalışanlar arasında ge-

rekse ast-üst ilişkilerinde bir güvensizlik ve huzursuzluk 

ortamı yaratabilir. Bu nadenle işletme yöneticileri kadın iş-

görenler 02 dahil olmak Uzare tGm çalışanlara yetenekleri do~-

rultusunda yUKsalma olana~larını adil oir biçimde sa~lama so-

rumlulu~unu duymalılar. 

Toplumsal Hizmetlerin Sa~lanması 

Iş ortamının her türlü sağlıksız ve tehlikeli koşulları 

ile ~arşı karşıya kalan işgUrenlere. gerekli sa~lık yardımla-
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rının yapılması, tedavi, ameliyat ve ilaç gibi çeşitli sağlık 

giderlerinin karşılanması için bir fon oluşturulması gerekir. 

Bunun yanında işgörenlere sosyal sigorta hizmetlerinin yanı-

sıra, yaşam sigortası ve özel emeKlilik fonu gibi olanakların 

sağlanması konuları da yöneticilerin sorumluluk alanına gir-

meKtedir. Ayrıca işgörenle~in boş zamanlarını de~erlendiraoi-

lece~i, kültürel ve sportif çalışmalar yapebileceÇi alanların 

kurulması yerinde olaoili~. 

d. Işgörenlerin ~~itimi ve Gelişimi 

İşletmelerde işg~ren eQitimi ve gelişimi, işletmenin te-

mel işgören işlevlerinin başında gelmektedir. Eğitime önem ver-

meyen kuruluşlarda işgören başarısını geliştirmek ya da artır-

mak olanaklı değildir(11). İşgör2n eğitimi," bireylerin ya da 

onların oluşturduğu grupların işletmede yüKlendikleri ya da 

yüKlenebileceklari gürevleri daha etkili yapabilmeleri için, 

onların mesleki bilgi ufuklarını genişleten, düşOnca ussal 

karar alma, davranış ve tutum, alışkanlık ve anlayışlarında 

olumlu de~işmeler yapmayı amaçlayan, bilgi, görgü ve oeceri-

leri artıran eğitsel eylemlerin tümü 11 olarak tanımlanmaktadır, 

(12). Geliştirme eylemi ise işgüran e~itimi ile gerçekleştiri-

lan ve işgdrenlerin yetenaklerinin galiştirilmesini amaçlayan 

oir s:J:::-eçtir. 

IşgJren e~itimi ve gelişiminde gUdUlen amaç, ekonomik 

olmanın yanınd3, insana say~ı düşüncesini da içermektedir. İş-

c '11 ) 

( 12) 

... '• ' , t ı ~ ' 
1-\:;.nuı.ı, s.43u. 

Z2y Ya t SASUlJCUGGL U ,_P_e_r_;:;_~_o_n_e_l __ Y_ü_n_e_t_i_m_i, C: sk i ş etı ir, 1964, s. 112. 



letmede dengenin kurulabilmesi ve e~itimden beklenen gerçek a

maca ulaşılabilmesi için ekonomik düşüncelere karşı giderek 

toplumsal ve insancıl amaç güç kazanmaktadır(13). Bununla be

raber işletmelerdeki e~itim ve geliştirme eylemleri yanlızca 

mesleki ve teknik oilgiler il2 sınırlı kalmamalı, aynı zaman-

d~ işgörenlerin birçok al2nca bilgi ve gör;üsünü artıraca~ 

bilgileride içermelidir. 

e. Alkol, Uyuşturucu Gibi Zararlı Maddelere İlişkin 

E~itim Pro~ramlarının Hazırlanması 

Alkol, eroin, esrar gibi uyuşturucu ve teskin edici med-

deler, insanların ruh saylı9ını bozduyu gibi, biyolojik yapısı 

üzerindede olumsuz etkilerde Dulunarak insanın bedeni ve düşün

sel yeteneklerini en aza indirmenin yanısıra, birtakım uyum

suzluklara ve davranı~ bozuKluklarına neden olmaktadı~. 

Su surunlar işlet~sleri ce yakından ilgilendirmektedir. 

İşletm2d2 ou gibi zara~~ı maddel2ri kullanan işgörenleri a-

lışkanlıklarından uzaklaştırmaya ya~ayan dnlemlerin alınması 

için bazı a~itim pro~ramlarının hazırlanması yerinde olabilir. 

au konuda işletma sahip ve ydnaticilerinin sorunu ekonomik bo-

yutları ile oDşDnmanin yanın~a, insani ooyutlarını de gbzdnDns 

alaraK sorumlulu~ ouygusuna sahip olmaları gerekm2ktsdir. 

( 1.3) S;; 6 U ı·~ C U U Li LU , ? 2 r s o n 2 1 V ün et i m i , s • 1 ~1 G • 



LU LU r1 .4 LA rJ~ AR I 

Hi~oir i~latme örgUtDnUn kendi içine kapalı olarak var-

lı~ını sürdürmesi olurlu de~ildir. Her işletme kendisine kay-

nak sa~layan oir ~evre i~inde oulunur(14). ~ugDn işletmalerin 

dış çevresi, bazı sınırlam2lara olanak vermeyecek JlçUde ge-

niştir. 

İşletmenin dış çevresini oluşturan etmenleri; do~al, 

yapay ve to~lumsal olma~ üzere Uç ana ~aşlık altında toplamaK 

olurludur(15). ŞEniL-S 1 oe gjrülcWğü gibi ·docjal çevre; akarsu-

lar, gUller, toprak, bitki ve hayvanlardan oluşmaktadır. Yapay 

çevre atmenleri; yerleşim alanları, eÇitim kurumları, ulaşım 

enerji ve di~er hizmetlere ilişkin tasisler ve kültürel var-

lıklar oluşturmaktaDır. Toplumsal çevre etmenleri ise, toplum-

sal bir varlı~ olan insan için, do~al ve yapay çevre etmenleri 

kadar ~nem taşıyan ve onun yaşamını aOrdürmesini sa~layan ~~-

renme, çalışma ve yaşama olanaklarından oluşma~tadır. Toplum-

sal çevreyi olu~tur3n etmenler insani boyutların ön planda ol-

du~u ögelerden alu~makt2dır. 

X İşle~menin V2I'Lıgını sDrdOrmasi dış çevresini oluştu-

" ran; oc::;al, ·y2P2V vs to:;lum::;::l et;;ıanler il=: ve toplu:nun bütünıj 

ile olan iliş<il2rinoa ~an~ell ve tutarlı oir yapı oluşturma-



sına baslıdı:L. tlununl::: oara:::ıar, i;ıL::tmenin dı:ş çav:-,:::5i y:::nlız-

ca içinde oulundu~u toplumu oluşturan çevresel atmenle:L ila 

sınırlı deÇiluir. Çünkü bugün yeryüzünoe üzerinde en fazla du-

rulan konuların başında, toplumlararası bütünleşme ve ya~ın-

laşma gibi olgular galme~tedir. au olgular işletme BrgUtlerini 

de ya~ından ilgilandirmektadir. ~ylem sınırları genişleyerek 

uluslararası boyut kaz6nan işletmelerin, sorumluluK alanları 

oa çanişlemakta ve artmaktadır. 

r-- lhliro_ TOfrok_-.u 

GOGAL 
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Har koşulu, to~lumu ve işletma jry~tünü içereçek to~lum-

sal sorumluluk elenlarını oelirlemek oldu~ça gU; gJrDnmekte-

dir. Bununla beraber işletmenin dış çevresi ile ilgili to~lum-

sal sorumluluk alanlarının temelini, dış çevreyi oluşturan do-

ğa+, ya~ay ve toplumsal etmenler oluşturmaktadır. dU ba~lamda 

ele alınan toplumsal sorumluluk aanlcrının bir oölümünü, iş-

letmenin do~rudan ilyili oldu~u va kendi eylemlerinden do~an 

sorumLyluk alanları oluşturmaktadır. Diğer bölümünü ise, iş-

letmelerin içinoe bulunduKları to~lumun önceli~lerini, sorun-

larını ve gereksinmelerini gözönüne alarak, gönüllü olarak so-

rumluluk ile ilgileneoileceği alanlar oluşturmaktadır. 

a-İşletmenin Doğrudan İlgili Olduğu ve Eylemleri Sonucu 

Ortaya Çıkan Toplumsal Sorumluluk Alanları 

İşletmenin doğrudan ilgili oldu~u toplumsal sorumlulu~ 

alanları; işletmenin üretimde kullandığı kıt kayna<ları sorum-

suz bi~imde <ullanması, ür2tim artıkları ile do~al çevrenin 

kirlenmesine neden olması, ürünlerin pazarlama aşamasında al-

datıcı reklam ve tanıtırnlara yer verilmesi, ürünl~rin, zarar-

lı ve bozuk medeeleri içermesi, ürün fiyatlarının pazar koşul-

larının üzerinda oelirlenerek tüketicinin zor durumda bırakıl-

ması gioi sorunlar, genellikle işletmelerin eylemleri sonucu 

ortaya çıkma~tadır. İşletmelerin bu sorunları en aza indire-

bilmek için birtaKım sorumluluklar üstlenmeleri gerekmektedir. 

dunların başında kaynakların korun~ası, _do~al çevrenin korun-

ması ve Tüketicllerin korunması konuları gelme~tedir. 



a.s. ha•jn2i<ların ho:-unrnası 

SUra~li olarak artan insan nüfusu ka~~ısınd~, insan-

ların gereksinmelerini ;idermsye yar~yan ~o~al Kaynakların 

azalm2sı, son yılların en ônemli svrensel sorunları arasında 

y2r alma~tadır. 

li~ nitelikte, j~zıları c~ y~rina yenileri kon~lamaz nitelik-

tedir. Su ve hava giji bszı Drstim k~ynEkları, ~o~a tarafın-

can yeniden temizlen2T2K yerine KOnulabilir bir nitelik taşı-

maktadır. Hayvan ve orman gibi üretim kaynakları, Kullanma o-

ranındandaha yavaş oir hızla yerine Konulabilir niteliktedir. 

Petrol, kömür ve d2mir gilii bazı üretim kaynakları ise, yerine 

yenil~ri konulabilir nitelikte de~ildir(15). Orman, hayvan gi-

oi oiyolojik ~aynakların yenilenebilir özellikte olması neoeni 

ile son yıllarda en fazla ilgi yenilemeyan petrol va m2den gi-

oi minaral ve foail kaynaKlar Dz~rinde yo~unlaşmıştır. Ancak 

AmeriKa 3irleşiK Davlatlerinde, dOnyayı gbzleml2me enstitüsü 

(world watch) nOn kurucusu ve başkanı olan yazar Lester 5rc~n'a 

göre yerkUranin biyolojik kaynakları dOnyanın ekonomik sista-

minin t~melini oluşturmaKtadır. ÇDnkU biyolojik sistemler, 

oesina ak olaraK endüstri için, mi~eraller ve petrolden tUra-

tilmi~ senteciKler dışında hemen ~ıemen tUm hamm3ddelari sa;-

C 1 S) i' !ehmet ;.cı.Hiı·l, 11 İ:;ılet~ı~.:: V Jn:::: cir.ıinC::.:: :::LJs',.·aı Surur~lull.!~ 11 , ;~n.:;dolu Ün i v2r-

sitesi, l.1.8.~.,Dergisi,C.II,S.1(Dc2k,1SS4) s.SS 

(17) Lester b~OWG, YirmidcKuzuncugUn,CÇ~v.~emal TDSUN.v2 di~erleri)İstanjul, 

1':37S, s.2. 



yanus v2 Cenizler; besin d2~eri yUksaK cian ~aLıKların ~ayn2-

gıcır. UtlCJ,<l2r; ve~, et, 3Ut, ~J2ynir, V2 ce:'i ~ioi ürGrıl.::rin 

lar2~ nital2ndirilen oiyolc~ik kayna~la~ı birgUn insan carak-

si~mel2~i Kar~ısında yetersiz kal2ca~i açıktır. ciu nedenle 

Lestar 3rown 1 nında oelirtti~i gioi kaynakların ~orunması kav-

ramı yanlızca yanilameyan mineral VP fosiller ile il~ili ca-

~il, yerkOrenin insanlara sundu~u tUm kaynakları içermelidir(18). 

Enoü=tri d2vrimi sun~saında, hiçDir engel dinle~ed~n 

na~lar tJk2nm2 sınırına yaklaşmıştır(19). Do~al kaynakl2rı 

mal ve hizme~ Gretmsk amacı ila girdi olarak kull~nma~ zorun-

( ~-~-) ,·"l2l.:.lı 2.~.;. -2i'~2S\jd2 s~~' H V CJtır lıll ?rojel~rinin :.;evre SLJ run:~-:ı t~çısınucn 

J~~2~:2ntirilmesinde 2ir Ar~ç 11 , V2rimlili~ J~rgisi(~uJat,1SSS)s.77; 

·- _ .. ·-~.--..... ıı:~.=-~ .. ,,r:ı,.ı-:-ın ~~~.w~T'!!n VP t~u·n::ılıı:ıl:::rı",VJneti;n JL:::-cisi,Y."3,s.1LJ ,ı;_:~-:ıc.:l. i_.~:.._;,,J' ı--:..- - ~ -- - - _, 

/t.- r'r. '\ 
i-::;,, .. ::) 3.1:5. 



a.o. Jo~al Çevr~nin ~crunmas~ 

v~ çarpık ş~hirleşm~ il2 e~onomi~ va toplumsal ya~ının Jzel-

l~Klerind~n kayna<lanmaktadır(2~). 2unun yanınca ;el~şm~~ ya 

da ~;eliş~nc.<t2 ol::;n tü;-~ı Jlı<e:~E:rin te:i-ıel so.rwtıl3rır1u21n iJ~J."'ının 

do~al çevrenin kirlenmesi oldu~u sbylenebilir. 

0o~al çevrenin kirlenmesi ve bozulması ile jirlikte 

,, . - . 
·-=-:?2'~1:.13<.:. g::;ı 

sıral~maK olu~ludur. 

1) ~~rbonjioksit gazının artışı dolayısıyla crta;a çı-

2) Kanser ya~ıcı gDneş ışınl3rını süzen czon ta~~Ka-

sının inealip oelinme~i. 

3) Tra~iK ormsnların tahribi ile ortaya çı<an, milyc~-

~:.ç i r l 2 i-: r;ı ·::: l ::: ;: . 

i.l.6.F.,Osr~isi,:.vır,~.2 (Kasım 1S~6) s.21. 

(21) ~line KIŞLALIDGLU-Fikret B~"~ES, Çevre ve Ekoloji, Remzi Kitspevi,AnKara, 
1565, s.55-6ô. 
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ile. . .. . ... 
ı..:..g:J..: i::.>letm=:lari il~llendiren ~av~~mlsrın oaşın-

eylaml~ri sonucunca içinde oulundukları çevrenin nitellQin~e 

oluşacilecek 02~i~ikliklerin JngGrJlmesi ile ilgili cir çalış-

madı.:·(23). (Jir ba:şkö deyişle 11 ç:evrayi do~rudan y=ı d2 dolaylı 

olarak, olumlu ya da olumauz ydnde etkileyan bir eylemin, GU 

etkilerinin, ou eylem ile ilgili yatırımlara ~aşlam3danance, 

karar aşamasında, irdelenmesi ve bu eylemin yarat5cileca~i o-

l u m;;:; u z e t k i l = :;: i n ü n le n m e s i v e. \j a ç 2 v re y 2 z a r :J r v 2 r r;ı e V 2 c e >< U l -

çjca en aza indirilmesi için kullanılan yJntem"(24) c.:.arak 

( 2 2 ) Tü;,- k 2 n YIL i·i Al , 11 _r 2 :<rı ol oJ i 5 er; i rn i n d 2 [,: 2 v :'e F 2 k turünü n ~n c~ i 11 
, 

Çevre v2 Insen Dergisi, Y.5, s.1~ (Ar6lık,19Bd) s.?J. 

(24) YÜCEL, s.2B-29. 
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lanmd~tadır. 

Ç~0'in am2cı, ekonomi~ ve toplumsal gelişmele~i Unle-

meuen çev~a de~erlerini ekon8mi~ ~olitikalar Karşısınd~ ko

rumaktır. Su durumda ÇiO eKonomik gelişmeyi engelleyen bir a-

ra~ o~ma~tan çok, çevresal sorunların Jnceoen belirlenip ön-

iem alınmasını sa~ley~n bir araç olarak gôrDlmeKtedir. 

a.c. Tüketicinin Korunması 

TDkaticinin korunması sorumlulu~u, işletmelerin üretim 

ve ~azarlama işlevleri ile yaKından ilgilidir. 

Üretim işlevi olarak, üretilen DrDnlerin niteligi, ka

lite standartlarına uyclup uyulmadıQı gibi konular tüketici

lerle yakıncan ilgilidir. urnegin inşaat endüstrisinde eksik 

yapı malzemesi Kullanılması, istenmeyen sonuçlara neden ol

ma~~cdı~. ~unu~ y2nında saglığa uygun olmayan ortamlarda üre-

ti~=n çı~a ma~celeri nedeniyle lıastal5nan insanlar ya da ka-

lite stancartlarına uygun olmayan çaşitli ev eşyalarının kısa 

ci~ sU~eds jozuldu~u garuı~ektedir. İşletmelerin Dretim işle-

vini yerine getirme aşamasında ekonomik k~rlılı~ın yanısıra, 

tU~eti~iye vera~ileca~i zararı da gbzbnDne elmaları gerekmek-

TJ~stici ile sOreKli ı;ıçe olan pazarlama işlevinin, 

tJ~2ti=iy2 re<lamdci dUrDst davrenma~, müşteriye mal konusund~ 

2iigi var~ek v2 malların bakımı ve onarımınd2 tGketiciye niz-

mst sunma~ gi~i ~onular, işletmenin tüketicilere olan s orum-

lulu~ları arasınoaoır. 

IU4 



Tük9tici ~orunmasının di~ar bir yUnUnD de, satın alma 

gücünü :fiyatlara uyduramayanların korunması oluştu~na~tadır. 

8u anlamdaki ~oruma, gelir sahi~lerinin satınalma g~çlerinda-

ki deQi~meier ile tüketim malları fiyatları de~işmeleri ara-

sında bir de~genin ~urulması ile gerçekl2yeoilmektedir(25). 

Toplumsol Sorumluluk ~lanları 

tşletmanin gönüllü olarak ilgilenmasi gerekan toplum-

sal sorum~uluk 2lanları, do~rudan işletma eylemleri ile ilgi-

li olmayen anca~, toplumda varolmanın gerektirdigi sorumluluK 

alanlarından oluşmaktadır. Bu alanlar; işsizli~in dnlenmesi 

toplumun e~itim düzeyinin yükselmesi için çelışmalarda bulun-

mak, eski hükümlD ve sakat gruplarına iş olanaklarının ses-

lanması, gü;süzle~~ va yoksullara yardım edilmesi ve çağcıl 

~ehirleşme sD~asine Katkıda bulunulması giDi konulardan Qluş-

maK-;;ao:.r. 

~.a. İşsizli~in Ônlenmesi 

İşsizli~, endüstri devriminde~bugDne kadar gelişmiş ya 

de az gelişmi~ birçok toplumun Gnemli sorunları arasınca ye~ 

almaktaoır. ~on~ya eKonomi~ açıdan bakıldı~ında işsizliK, ça-

lışmak için emek piyasasına gelen işgDcDnDn, uygun çalışma o-

lanaklarını bulamaması biçiminde tanımlanmaktadır. Buna gJre 

işsizli;in Kav~a~ını, yetane~sizlik, isteksizlik ve işten kor-

ku gioi neoanıerden ~ok, emek sunumuna(arzına)gbre, ema~e olan 

( 2 5) T:::i'4chC:C.:İi.JlıuJ, s. 53; :::rdener nAYijAn, 11 Pazarlcımanın Sosyal So.rur.üulul<lorı 

ve TOrKiye'dan Bazı jrnakler'', fstanbul,İ.T.İ.A.,der9isi,3.1-2,1~7G, s.54. 



istemin(talebin) yete~siz olması oluşturmaktadır. istem yeter-

sizli~i ise, işyeri yetersizli~i ya da işyerlerinin tam kapa-

site ila çalıştırılamaması, Dcretlerin dUşDk oluşu; işeinin ye-

teneklerine uyGun işin bulunamaması gibi nedenlerden kaynaK-

lanmaktadır(2S). 

kaynaklandığı diğer nedenler arasınde, özal-

likle ;elişmiş toplumla=da, ekonomik bUyUmenin, yatırım alan-

larının nüfus a~tışının gerisinde kalması, ayrıca genç ~alışa-

bilir nUfusun artması gösterilmektedir. au arada değişen yaşam 

koşullarına koşut olarak, kadının toplumdaki rolünUn değişerek 

iş yaşamına girmesi işsizli~in nedenleri arasında yer almakta-

dır. İşsizli~i ônlemek için gelişmiş ülkelerde işlat~e-devlet 

işoirli~i ile yatırımlar hızlandırılarak yeni iş olanakları 

yaratılmaktadır(27). Ancak az gelişmiş ülkelerde yeni yatırım-

lar için yeterli ~aynak bulunmamakt=dır. Bu nedenle işsizliK 

az;elişmiş UlKelerin sorunun ç~zümü için yerattı~ı iş olanak-

larını, önceli~le işsiz olanlar yönünde kullanması bir oaşlan-

gıç 

b.b. Toplumun Eğitim Düzeyinin Yükselmesine Yönelik 

Çalışmala~da auıunmak 

C:; it i n , b ir: 2 '/ler i n ya şamlar ı n ı n ı·ı er dün e nı i rı d e iç iç e va-

şaCıKları dnemli Gir olgudur. GUnümDzde e~itimin çiderek artan 

(25) 1-\z::..z f1~i""'ıL:..!, :··ıa:<:ro iKtL:o.=:ıt, .C\ni<ara, 19/o, s.?C:-73; Tcrıir iJ),:jTf-ıY,·i!IZ, 11 1.-ş

sizlik Kavramı ve Gelişen ~lkeler", Uluda~ Universitesi,İ.İ.d.P,Oergisi 

~.IV,2.2 (~asım,1563) s.245. 

(2'7) ::.ihC:.t,l·.;, s.1S5-'1ôô. 
ı us 



önemi Kar~ısında to~lumda e~iti~ düzeyinin 8rtmasına ilişk:n 

çabaların yoğunlaştığı görülmektedir. ~şletme:erin de içinde 

yer aldıkları toplumun ou tJr çabalarına deste~ olması gere~-

mektedir. 

İşletmeler, okur-yazar ol~ayan yetişkin bireyler için 

hiçoir mesle~i olmayan gençlerin yeti~tirilmesi için birtakım 

e~itim ~roçramlarının düzenlenmesinde öncülü~ etmelidir. Ayrı-

es ekonomik sıkıntılar nedeni ile büyük zorlukler ile ö~renim-

lerine devam eden ö~rencilere burs verilmesi, staj olanakları-

nın sa~lanması, bir yandan sa~lıklı ve e~itimli bir nesil o-

larak yetişmelerini, bir yandan da bugünKü ve gelecekteki top-

lumsal sorunların çözümünde rol oynayacak bireyler olarak ye-

ti~melerini sağlayabilir. Bununla beraber, tüm bireylerin ya-

rarlanabileceği nitelikte kütüphanelerin toplum hizmetine su-

nulması ve ounların sayılarının artırılması tüm işletmelerin 

ganüllG olarak katılabileceQi sorumluluk alanları içeri~ince 

w.c. ~=ki Hü~ümlü va Sakat Gruplarına İş Olanakları 

Yaratılması 

Oemokratikleşme ve insanileşma e~ilimlerinin giderek 

gDçl2nmesi ve dzelliKle uzun yıllar yürürlüGe giren insan hak-

la~ı evransei bayannsmesir~ gdra bireylerin hak ve Uzgürlük-

leri~dan biri de onl3ra fırsat eşitliğinin yaratılmasıdır(2B). 

Fırs:::t eşitli~inin yaratılmösı, eski hükümlü v:=:. si:J~cıt g:ruı::ıla.:.·ının 

(26) riaith 0~~I3-Robert 6L~MST~D~, Business and Society: Enviroment and 

~esoonsioiiity, M~ Graw-Hlll Series in Management, Third edition,~.Y, 
1575, s.375; ŞAHIN, s.61. 
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yeniden topluma ~azandırılması için onlara kendilerini kanı~-

layabilecekleri iş olanaklarının yaratılması konusunu da içer-

mekteoir. işletmelerin sakat ve es~i hüKümlDleri toplum dı~ına 

itilmekten kurtararak, onla~e yetenekleri oosrultusunda işler 

vermesi, en azından çaba gUste~mesi ger2kmektedir. 

Konl.! ı. 'o ..__ ilgili oirtaKım yasal zorlamalar bulunmaKta~ır. 

Ancak yasaların dngôrdD~U sayılar, hiçbir ekonomik ve toplumsal 

güvencesi olmadan yaşayan eski hükUmlD ve sakat gruolarınıG so-

runlarının çözümünde yetersiz kalmaktadır. Su durumda işletmele-

rin bu grupları gönDllü olarak işe alması beklenmektedir. 

b.d. Güçsüzlere ve YoKsullara Yardım Edilmesi 

Azgelişmiş to~lumlarda kimsesi olmayan ve hertDrlD gO-

venceden yoksun insanların olduK;a fazla sayıda olduk:ar~ gö-

rDlmektedir. İşletmalerin bu insanlara yiyecek, giveca~ ve bE-

rınma yardımlarının yapı:ması için d2vlet va oi~ar to~:umsal 

kurumlar ile işbirli~i içinde olması je<lenm2~te~ir. Ayrıca 

kimsesiz ve hertürlü ilgiden uza~ çocuklara da yardım elinin 

uıatılması, bu arada huzurevi, çocuk yetiştirme yurdl.! ~ioi ~w-

ruluçlardaki ya~am koşullarının iyileştirilmesi için e<oncm~~ 

katkıda bulunulması ve bu tür yurtların s2yılarının artırıl-

ması gerekmektedir. 

b.e. Ça~cıl Şehirlaşm2 3Dr~cine Kat~ıoa aulunulması 

' . . 1 rr ...... ,...... r- ·-. u n ı -· r ~ ı-< -·~ '1 , __ :.:ı ~ ~ 1 ~ •. t 2 _:,. .. ~~ .-~ ri l :-' • 
erasınac:ı şenı.r ... ::ş.,;e ::·.Jc. .ı.:: .ı. u::. ~ ~-·-~--~--~--



----~------ ---------- ~~~~~~~~~-~~~~-

Uıkemizd~ dzelli~le Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyUk 

şehirler, bir yandan ~Jylerden gdç edenlerin ~urduKları gece-

kondular ile di~er yanoan yeşil alanların yok edilerek yerine 

yüksek cetonerme binaların yapılışı ile düzensiz şehirler du-

rumuna gel~işl2rdi~. jByle düzenaiz şehirlerde, nOfus oranının 

çoklu~u ve yerleşim alanlarının daGınıklı~ı gici nedenlerden, 

içm2 suyunun sa~lanms3ınd~ ve aa~lı~ hizm2tl2rini~ vcrilmesin-

de birtaKı~ gOçlükler ile karşılaşılmaktadır. 

Bu gioi sorunların çözümü için uzun yıllar gereKme~te-

oir. Bununla oeraoer, endüstri alanları ile yerleşim bölgele-

ri arasında kalan alanların yeşil ~lan olarak de~erlendirilmesi 

gerekti~inde par~,bahçe, oyun ve spor alanlarının yapılması, 

beton yapılar va gecekondular arasına sıkışmış, doğa ile içi-

çe olma olana;ı kısıtlı insanla~ için son derece büyük önem 

bu tJr sorunlara tümüyle olmasada 

belirli blçüde ;özüm getirme olanaklarına sahi~tirler. 
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5. İŞL:TME~İN TOPLUMSAL SORUMLULUKLARINA İLlŞHİN 

KURAMSAL VAKLAŞIMLAR 

İşletmelerin toplumsal sorumluluklarına ilişkin, il~ri 

sJrülen gdrOşl2ri iki temel kurarn altında birleş~irmek olur-

ludur. Bunlardan ilki, işletmenin toplumsal so~umlulukl3rı dü

şüncesini destekleyen çağcıl yaklaşım, diğeri de işletmenin 

toplumsal sorumluluKlarına karşı görüşü temsil eder. geleneı<

çi yakleşırndır. 

A- İŞLETM~NİN TOPLUMSAL SORUMLULUKLARINA ÇA~CIL YAKLAŞI~ 

Toplumsal sorumluluk düşüncesine ga~cıl anlamda yakla-

şanlar, işletmelerin ekonomik amaçları dışında, sUregelan 

8na toplumsal sorunların çözümünde gônOllO olarak rol elmaları 

gerekti~ini savunan bir yaklaşımdır. 

Davranışbilimci Keith Davis, işletmelerin sahip olduk

ları gücü toplumun istek ve beklentileri yUnünde Kullanmaları 

g2rektiUini 02lirterek bu konuda sorumluluk almayan ve sah~p 

uldukl~rı gDc2 2şit oranda sorumluluk tcşımayan i~l~tm2l2~in 

tir(3J). 
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3dyle bir kanunun varolması va uygulamada ddünsUz biçimce iş-

leyebilmesi durumunca işletmelerin ellerindeki gücü yitirme-

mek için toplumsal sorumluluk bilinci ile oav~anmaları beklen-

maktedir. ÇCnkü t~plum yarattıQı olana~lar ile işl~tmelerin 

sahiıJ oldukları ür:::tim ve pazar.ı..anıanın kaynusını)ı:$ oluşturmak-

tadı:.-(.31). 

I şlet ın e ler i n t G p lu rıı s al s or u rn lu lu k la.: ı n ı G 2 st 2 ~ l =. v 2 n 

gU~üşlere ilişkin birtakım sayıltılar oulunmak~taoır. Bunları 

sşa~ıdaK: giGi sıralamek oluriudur(32). 

İşletmeler yaşama ve gelişma gücünü koruyabilm~~ için 

toplumun gereksinmelerine duyarlı olmak zorundadır. Toplumun 

gereksinmelerine duyarlı olmayan işletme zam2nla toplumdan sa~-

ladığı desteği yitirebilir. 

T İşletmeler bugünDn ~arma~ı~, top:ums~l so~unlerının 

çözümOnU sa~layeoilacak ekonomi~, t~~nı~, Finansal v2 yanet-

s~l kaynakları al~nda bulunourmaKtatır. İ~iatmelerin sahi~ cl-

dukları kaynaklarla çeşitli alanlarda işlevsel uzmanlı~a da 

sahip olduklarından işsizli~i çjzma, hava kirlili~ini azaltma 

gibi konularda öndar olmaları baklanmaktaoir. 

İ.İ.8.F.D2rgisi,G.VII,5.3-4 (A~ust=s,1~~S) s.3J. 

-1··--ı· -n·oul ;·,rı ı' vpr-ı· .... Psi ı··--ı~tm- -:-.<' '.,. --; ~ :..i , u _ !::l Lt'-- ..... , 7 ~ i i::: , ...::ıı u~ ... ::::::: .• 

s.124. 
..,,., 
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nı kabul etmeyerek, işletme yUneticiler~nin Unde gelen sorum-

luluğunun işletme kerlılıQını olabilen en üst düzeye çıkarmak 

(maksimize etmek) oldu~unu savunan bir gdrüştUr. 

KlasiK ekJnomik düşüncenin kurucusu olarak kadul edilen 

Hcam Smith; için eldeki kaynakla-

rı daha ve~imli kullana~~k etkinli~i artırdı~ını ileri sOrmOş-

tür. Ona göre kar sa~l2mek amacı hareKet 

atseler bile re~aoetçi gJçlerin ~Jrünmez eli(Invisible rland) 

uzun dönemde maliye~leri ve fiyatları düşürerek onları kamu 

yararına ydneltmektedir. au durumda işletme yQneticil~~ı yan-

lızca ekonomik eylemler ile ilgilendi~inde daha çok toplumsal 

sorumluluk davranışında bulunmuş olmaktadırlar(33). Bu düşün~ 

, ·ı Ad c; • . . • ' t .. t. ~. . . 1 ceıer ı e · am ~mıt~ ış~e me yone ıcılerının ekonomıK ey em-

ler dışındaki konularla ilgil2nmelerini gereksiz bulmuştur. 

b2leneksei va~laşımın gJnümüzde~i dncülü~ünü, 1575 yı-

lında ekenemi Dalında nobel ödülü alan ünlü e~onomist Milton 

Friedman yapmıştır(34). Milton Friedman işletmelerin yanlızca 

bir tek sorumlulu~u culundu~unu, bunun oyunun kuralların6 ba~-

lı kalınarak eloeKi kayn3Kları serbest reKabet koşulları için-

de hile ve al~atmac~va yer vermeksizin kullanarak karşılı~ında 

sa~ladıkları ~~rlılıkla verine getlredilecekle~ini ileri sür-

müştür(35). ~yrıca to~lumsal sorumluluk olgusu altında işlet-

.., " s . ::; i ; s.125 . 

(34) JEn 3T~i~~~~F, a~si~ess in the ~eri~, ~~ Graw Hill-cioc~ :o.~.Y.,1575 

s.52i; -· -~- ·-,ı .,--.. ·.: \. 
wCC_.-:< Jı..JI ~'......Iri ı ..ı' :··ıcı::.:ı·:;.=ı0~~ c ~I'C:J22Si v2 ~esponsioili ty in AJnıinist-

ration, Rancem riouse 8us~n~ss )iv~s~on !~.Y.,1523, s.440. 



m3l2rin bazı ~aynaklarını toplumsal sorunların çjzUm~noa kul-

lanmasının politiK m2~anizmanın çalı~ma alanına gi:di~ini, 

bdyl~~e 2rta~ların na~sız bir ve~gi yO~OnDn altına.girci~ini 

beli~terek, pazar etkenlerinin da~ilda politik et~enlerin 

l~Ktivist ~uranoan farklı Ji~ ydn~ olmadıgını il~ri sOrmUştOr. 

mOnd2 bzel oir o2ceriy2 sahi~ olmaoıklarını 112rı a2rmUş v2 ;a-

lışmalarınja yasal oer2~lerin yerina getirilmesinin dışınoa 

işletmelerin toplumsal sorumlulu~u gBrDşUne k3rşı çıkmıştır. 

Ya~laşıma gJre te~ sorumlulu~u mal va hizmet Dreter2k karşı-

lığında kar sağlamak olan işletme yöneticileri, orta~l=rv ~~r 

payı dağıtmakla, topluma hizmet etmiş kabul edilmektadir(37). 

İşletmenin toplumsal sorumlulukla~ına k~rşı olan gele-

yıltılar 6n2 sOrDlmDştUr. ~wnla~ı aşa~ıaa~i gidi sıral3ma~ o-

lurludur (33). 

- Toplumsal sorumluluk d2vl2tin i~ievl2~inGencir. Gzel 

kesim ile devlet rolUnU jirleştirmey2 çalışmanın tehiik2lari 

vardır. İşletmelere toplumsal sorum!ulu~ yGk!2m2~, ~~lene~sal 

Business end ıts ~nvircment, 2nc ~~- Adoison Wesley '?u8.CG.157~, s.34. 

A.Bell sno Ho~ell Company, Ohio,1S~4, 
---~ .-- -

S.:J.;::;-~_:;7;. 
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- ~şlet~~ler ekonomik ku~umlardır. du n2d2nle toplu~sol 

amaçları gerçe~leştirme~ ve sorunları çözme yetena~ine sahip 

de~illerdir. 

- Ya~oluş nedeni pay sahiplerinin yatırım~arın2 k2rşı-

lık kar sa~lama~tır. Tcçlumsal sorumluluk, işletmenin temel 

~ 

amacını aa~tıra~~~ Kar çJdJsUnD ~zaltır. Ayrıc2 to~lums~l ko-

nulsroa harcama ya~ma~, işletmenin ~elecegini tehlikeye so~-

mak anlamını taşıma~tadır. 

-Işletmaler kaynaklarını top:u~~n sorunlarını çözmeK ~ 

çin oe~ilde sa~lam6~ için Kull2nmalılardır. 

Gelenekçi yaklaşımın savunduğu görüşlerin, sürekli de-

Çişen oış çevre koşulları gBzönüne alındığında geçerli bir ta-

rafının clmadı~ı g~rülmaktedir. İşletmeler k~r sa~ladıkları 

sU~ec2 varlı~lerını sDrdDrabilirl~r. Ancak işletmel~rin ver-

lıkl2~ını sDr~Urmelsri için en az k~rlılık, kadar çevre Ko-

şullarının da ~nemi bulunmaktadır. Bu nedenle işletmelerin ey-

lernlerinde i;inde yer ~ldıKları toplumun istek ve beklentile-

lerini gözardı edere~ varlı<larını sürdüreDilmeleri olurlu d2-

9ilcir. 
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TA3LC-2. Işlatmenin Toplumsal Soru~lulukla~ına İli~kin 

Gelenekçi ve Ça~cıl Yaklaşımların Karşılaştı-

rılmesı. 

Gelenekçi Yaklaşımın Üzerinde 

du::-duCu konul:::ır 

- Uratim 

tilmesi 

t'iayn>::~.l.t::.:-ın Kull:mımı Kcyns~ların ~o~unm2aı 

- Kararler pazara gör2 verilir 

riler, ancaK toplumun de-

net:mi sJz~onwsudur. 

- Kaynaklar ekonomik k2r'a 

dönüşür. ~oncmlk kar ile toplumsal 

Faydanın ~engelenmesi. 

Yöneticinin ilgilendi~i işler 

Kapalı sistem özelliÇi 

- Devletin rolü çok az 

i'l a y n a k : R o o e r t f-'i ~ C: I T ~~ :: :1 , i"l a n cı g e :n 2 n :: , ı -i c: u c; t Ci n ;'H f f ı i n 

Company, ôoston, 196.3, s.5ô1. 

laştırıldı~ında, farklı yenlerinin dana ~elir;in c~= di;imca 

ortaya çıktıgı görDlm2ktedir. 



TAJLD-2 1 oe gUrUldU~G gibi gelen~Ksel yaklaşım, do~al 

~ayn3~ların serbest rekabet koşulları içinde alınan karc~lara 

gJre OrUnlere dJnDştOrDlmesi ve sonuçta k~rlılı~ın se~lanması

nı Jngbrmektedir. aurada kararları alan ve işletmeyi k~r 1 a u-

ia~tır2n ilgi oLa~ı yönet~cidir. lşl2~m2 ou üz~lli~i il2 Ka-

palı ~istem ~zelli~i gdste=me~t2dir. ~OnKO dış çevre koşulla-

rı ve to~lum çJztnUne alınmaksızın yanllZC3 k~r amacı ile oir-

ta<ım ekonomik işlevleri gerçekleştirmektedir. 

Çağcıl yaklaşıma gjrs, işletmenin içinde yer alcı;ı 

toplumun yaşam dUzayinin yDKselmssi işletmelerin Unoelikleri 

arasında yer almaKtadır. Bunun için Dretimde kullandıGı do-

~al kaynakları yanlızca kullanınakla kalmayıp onları korumayı 

da heoeflam2~tedir. Ayrıca kaynakların bir bUlümOnD de top

lumsal serunların çözümünda kullanarak akonomik karlılık ile 

toplumsal fayda arasınca bir danga sa~lamaktadır. Ça~cıl yak-

laşıma gdre işla~mel2r, çalışmalarında yanlızca yanet~cilerin 

de gözJnüne almaktaoır. 2u yönü ile işletmeler tümüyle açık 
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~rgUtsel ama;lar3 ulaşmak iç!n insan Ç~Qalarının ji~-

ma~taoır. 2u işlevler; Pl2nlama, UrgDtlendirrne, yUrOtme, dU-

zenleştirme ve denetleme oiçiminde sıralanmaktadır. 6eş işle-

vin dışınd2, cy~ıca y2n2ticile~in y2tiştirilmesin~ i~işkin 

yetiştirme konusu da altıncı oir işlev olarak temel yjnetim 

işlevleri içinde yer almaktadır(1). 

Urgütün tüm ~asamaklarındaki yönetim eylemlerini~ teme-

lini oluştu=~n yönet~m işlevlerinin h2rbiri, bir diğe~i ile 

VBnetim eylemi oir Ust sistem olarak dUşUnUldU~Unde, 

plaiil2fıl2, ö::glitl=:nc!::rm2, 'jÜI'Ütm:::, dÜZ2llleşti:'m2, d2netl2fil2 ve 

yetiştirme işlevlerinin herbirini ds onu oluşturan alt sis-

jiçiminoe dDşOnmek t 1 ..ı.. 1. :--. • . 
gere~meKueoır. dır sıstem 

olara~ ydnetim eyleminin girdilerini, eKonomik ve insani Ure-

tım ~avna~la~ının y2~ısı~2, toplumun kOltDrel, politi~, hu~uki 
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te~nolojik ve ekon8mik özelliklerine iliş~in bilgiler oiuç-

turmaktadır. Vbnatim sistemi elde etti~i Uretim kaynaKla=ı 

ve bilgiler ile kendisini oluşturan, planlama, UrgOtlendirme, 

yürütme, düzenlsştirme, denetim ve yeti~tirme işlevleri are-

cılıgı ile örgütsel amQçlarıns ula~maye çalışma~tadır. ŞEKİL 

4 /t .. ""1--' .. ".. . ' . 2 goru uU\JU gıoı planlama ile başlayan yanatim eylemi de-

netleme ile sona ermektedir. Denetim işlevi sonucunda elde 

edil2n çıktıların amaçlara uygun olup olmadı~ının 

sind~n~sonra, gere~ti~inde geribildirim aracılı~ı . 1 . ~ J.. • 
l.ı..2 yc.ıne ul~n 

eyleminin başladı~ı noktaya geri dbnülerek, gerekli düzeltme-

lerin v~~ılması gerekmektedir. 

Gi9.D\Lt.R 
,, 

__ (\:1~1\lı\.;:1.. SUf1..'2.Cr 

ı ~ 
I<A'/NAKI.A~ ı tkortmik 
• E '1-.onom~k 

t 

• lrısa.ni Karlı lı~ 

I PLANLAMA ~ ~ ,, 
OR&UTI.EN11JE UYU JTlLı\?liR~ ~ 

ToPu.ırrcAL 
YAPI 

• Ekonom~k Toplum-
• KÜI·Wrel ~ol 
• Polilil<. Fa;ıdo • Hukuki 
• Telmoloj;k. 

!?ı .ERi ~iu:>ıçı.\m 

ŞE~İL-4: Yönetim Sistemi 

İşletm~ ür~ütle~inin amaçlarına ulsşabilmeleri ve y3-

şame-gelişme güçlerini koruyabilmel2ri, yUnetim sist2mini o-

luştu~an işievlerin çerçekleşmasina oa~lırır. Ancak ydnatim 

işlevlerinin i~letme argOtOnU yanlızca ekonomik amaçlarına u-
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laştırması, onun varlı~ını sü~cürmesi bakımından yeterli de-

ğildir. 8ir işletmanin varlığını sürdüreuilme3i i~in an az e-

konomik kazançlar kadar, bulundu~u toplum~n sorunları karşı-

sında duyarlı olmaları, istek ve beklentilerina karşılık ve-

rebilmeleri de Bnem taşımaktadır. 3u nedenle işletme jrgüt-

lerinin yjnetim eylemlerinin tamelini oluşturan; planlama, 

Brgütleme, yürütme, düzenleştirme, denetleme ve yetiştirme 

işlevlarini yerina gatirirkeo, bir takım toplumsal sorumlu-

luklarının var olduğu bilinci ~le davr2nmaları gera~mektadir. 

Burada, yBnetim işlevleri ele alınarak toplumsal sorumlulu~un 

~~netim işlevleri içindaki yerine de~inilmeya çalışıiacaKtır. 

A. YÖi~ETİi'IJ PLAiJLAiviA İŞLEVİ VE TOPLUi•iSAL SORUHLULUn 

a.Planlama İşlavi 

Küçük ya da büyük tüm işletme Brgütleri, üretim kay-

naklarından en üst düzeyde varimin nasıl sa~lanabileca~i, ye-

ni bir yatırım için uygun zamanın ne oldugu gibi sorular i-

le kar~ı karşıyadırlar(2). Planlama, i9letme örgütünün ~arçı-

laştı~ı ne, nasıl ve na zaman gibi sorulara yanıt sray2n ve 

yBnetim eyleminin başlangıç noktasını oluşturan bir yjnat~m 

işlevidir. 

Planlama i~lavi, işletmelerin dış ~evrasi ila ~lgili 

(2) Shaun GR~GSOıJ-r-rank LI'v'ESC:Y, i·lancger;ıE:nt arıci the Un;:anizatic:ın,:::.t._ . .-.:i.:J., 

Heinamann, London, ıg~s, s.~2. 

1')., . 
'-' 



ekonomi~, teknolojik, politik ve hukuki ~oşullardaki de~işme-

lere uyumunu kolaylaştıra~ak, belirsizliKlerin en aza indiril-

mesini, dolayısıyla işletmanin çevresal deÇişimle~ .karşısında 

aneeden hazırlıklı olmasını saGlamaktadır(J). Buna gdre, plan-

lamaya duyulan gereksinmenin temel kayna~ını çevresel değişim-

lerin oluşturduğu belirtmek ooğru olacaKtır. 

Planlama, kararlaştırılmış b~~ davranı~ biçimi olaraK 

kabul edilebilir. Bu durumda, plan için jncelikle bir amacın 

belirlenmiş olması zorunlulu~u ortaya çıkmakta~ır. Amacın be-

lirlenmesinden sonra, bu amaca ulaştıracak çeşitli seçenekle-

rin gözden geçirilerek karşılaş~ırılrnası ve almaşıklar(alter-

natifler) arasınoan uygun ~ir seçimin yapılması gerek~ektedir. 

Böyle bir seçimden sonra yapılacak işler, bunların yapılma, 

sırası herbirinin alacağı zaman, kimin neden sorumlu tutula-

çağı ve amaca ulaşılması için güdülen politikalar beli~len-

mektedir(4). Buna göre yônetimde planlama işlevinin hare~et 

noktasını, örgütsel amaçlar ile ou amaçlara ulaşılması sa~la-

yacak yantam ve politikaların oluşturdu~u sdylenebilir. 

Yukarıdaki açıklamalar gözönüne alındı~ında ~lanlama 

amaca ulaşmak için ne gibi işlerin yapılaca~ını, bunların 

hangi sıraya göre, nasıl, n~ zaman, ne kadar sürede yapılaca-

~ını ve bunların yapılma. sırasını gUsteran bir taa2rı, tutu-

lacak yolu gjsteren bir modeldir(S). Biçiminde tanımlan2jili:. 

(3) Robert C.APPL~ciY, Modern Business Administration, ~.L.S.~.,Pitmen,Lcn~cn 

19i:34, s.45. 

(4) İnel C:em .l\ŞnLJi~, Yünetirn DErs ı\iotları, C:skü,ıi2tıir,i.T.İ.Pı.,IS75, s.7 

C 5) AŞnUf~, s. 7; Şan Jz-:~L;:ı-İn<:ü Ce ın .4~:t'iUi,J-Jcı~c:n :: lrJO İH::::i~, İ şl~trr2 ?ei.:.i t i.:c::oı, 
Ankara, 1575, s.21. 
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Tanımın tam2l olmasına ~arşılı~, il~ili Kaynaklar t2rancıdın-

da birbirinden farklı tanımlarla ~ar~ılaşmak olurludur. Bun-

lardan bazılarına yer ve~mek yararlı olaoilir. 

Bir kaynakta planlama "sürekli de~i~kenli~ gôst2ren 

nük h2defler ile bunl2r2 ulaşma yGll=~ını seçeneklerini de 

g~zetarek belirlama sanatıdır"(6) bi;iminde tanımlanmıştır. 

Vazara gdre planlama bir sanattır. Ç~nKU başlı oa~ıns 

o ir disiplin ya da L •., • 

uı.ıım olma jzelli~ini taşımama~tadır. An-

~a~ di~ar bilim dallarının da yar2rlandı~ı oir modal olu~tur-

ma sanatıdır. 

8asit bir anlatımla planlama, geleceK için düşünme~ ve 

yarına ou,~ünd2n hazırlanıııai<tır(7). Tanıma gö:!:'a planlam:::, ile-

ride neyin, nasıl ve na zaman yapılaca~ına karar vermeKtir. 

için d~n~tim alt~na alınamayan etkenlar planların hazırlan-

masına va uygulanmasına angel olurlar. aununla birlikte ~lan-

sız ~ir yônetim eylemi için başarı ve et~inlikten s~z atmaK 

zordur. 

Planlama, nar nak6dar yJnatimin Ds~ basamaKlarını il-

gilanoiren bir eylem gibi garUnsa da, gerçekte ydn~timin tU~ 

oaaamakları için ~2rakli olan bir işlevdir. 3ununla 6arahar 

~lanlama, yanetimin Ust basamaklarında daha fazla zam~n ve 

(:i) Yurd2kul 1-\LPHY, İşl2tma ?lanlaması, Cam Y~yınavi, İst;snL.Jul, 1SSJ, rı-• s. ı.). 

(7) ;viahmut "işletmalard8 Stratejik Pl:::nL::imc"t:rzurum, 
~------------------~------------.. . . . . . 

JNIVt:RSIT~SI, I.I.J.f.,Dargisi, C.VII. s.3-4 (A~ustos,1SS6) s.223. 
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2mek is~eyen oir u~raştır. İşletmenin galece~teki durumunun ne 

olacaQı ve dış çevre koşulları karşısında izlenece~ politika 

yöntem ve stratejilerin belirlenmesine ilişKin planlama eylem-

leri Ost yanetirnin gdrevidir. au eylemler genellikl~ uzun bir 

zaman aralı~ını içermaktedir(2). Orta dOzey ydnetimi ganallik-

le iil:tm2 örgütünGn üretim, paz2rlam2, finans işgör~n gi~i 

işlevlerine ilişkin ~lanlsma eyle~lerini gerçe~laştirirler. 

Alt dDzey ydnetimi ise, jnceden balirlanejilir gOnlOk nite-

likteki işlsr ila ilgili plenlama eylemlerini yOrOtDrlar. Dr-

ta ve alt dCzey yönetimindeki planlam~ E~lamleri, sUre bakı-

mlndan Ost dUzey yönetimine gdre daha kısa bir zaman dilimi 

için geçerli olmaktadır. 

Planlama eylemleri genallikl~ amaçlar, bir kerelik p-

lanlar ve sürekli planlar olmak üzere üç balUmde incelenmek-

tedir('3). 

biçimde ort.aye . . 
o<ay:ııaı.erı gerekmektedir. Ama;sız bii' •• •• +-

:Jr~uu dü-

olurlu ae~ildir. İşletme argütlerinin birden çok amaçları bu-

lunabilir. au amaçları ekonomik amaçlar va ekonomik olmayan 

amaçl3r oaşlı~ları altında inceleme~ olurludur(10). 

(8) A?PL~3Y, s.47. 

(9) 

1S32, 

(10) t:rol 
s.5C. 
--ı--

C.ı\.:.,-,ı, 

.~.,-·, .'"'.1 

Wl.ı'-'ıL 1 :Jurs2, 

fstanuul,197S, s.52. 
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korumasına yönelik tıi..iyüme, k2rlılıi<, ürün ç2şitl:::rini artırma, 

dışa açılma gi~i amaçlar dan oluşmaktadır. 

~~onomi~ ol~2ysn amaçlar ise, en az ekonomi~ ama;lar 

maı<tedır. 

fşlatm2nin ekonomik ve toplumsal ama;la~ında belirli 

ölçüce sa~ladığı u~um yönetimdeki başarısını artıracagı gibi 

varlı~ını süreürmesinde de etkili olaoilir. 

Bir kerelik planlar, b~lirli bir durumda izlenecek ha-

reket biçimini belirleyen, amaca ulaşılınca sona eran plan

lardır. Jrnek olarak; genel proğramlar, ~zel programlar, p-

rojeler ve ayrıntılı planlar verilebilir('l1). 

Yönetimin her te~işma ve her Koşulda plan yapması ço

;u ~az olanak dışıdır. İşletmeler sık sık plan yapma zorun

lulu~unu ortadan kaldırmak için, sırası geldikçe veya gerek-

sinme duyu~du~ça uygulanmak üzere bir dizi sürekli plan oluş

tururlar. ôun~a~a sürekli plan adı verilir. Sürekli pl2nlar; 

politika, yjntsm-genyantem, ve standart yantem olmak üzere 

üç odlümda incelsneoilir. ?olitika; işletme tarafınd2n oenim-

ss~en vs genel olaraK yenilenen koşullar altında, güdüls~ek 

(11) A~~u~. s.1G. 

125 



davranış biçimi, tutulacak yolu güstaren ilkelerden oluşmak-

tadır. Yantam ve çanyôntam, politikanın tek bir işlemi ya da 

bir çalışma yerini ilgilanairen konularda nasıl ge~çekle~-

tirilece~ini gdsteren bir yöntemtir(12). 

YuKarıda anlatılan planlama türleri dışınca ele alın-

Açık bir sıstem olarak kabul adilen işletmeler, sınır-

ları oldu~ça geniş olan to~lumsal bir çevre içinda yer almak

tadır. İşletme, içinde bulundu~u çevrenin ekonomik, politi~, 

toplumsal ve hukuki koşulla~ından etkilenir. İşletme vaılı~ın~ 

sOrdUrabilmek için bu koşulları, bunlardaki de~işm~ va ga:iş-

me e~ilimlerini, fırsat ve tehlikeleri gözönüne alarak geıe-

cekteki davranış biçimini belirlemeye çalışır. 

Stratajik planlar, işletmenin yaşam~ v~ gsLı~ma ;DcUnJ 

koruması il2 ilgilidir. Su tDr planlama, işl~tmanin ~anatimi 

dışında bulunan ekonomi~ ve teknolojik çavranin ya~~ctı~ı et-

kenlere dzal bir ilgi gdsterm2kteair. Dışsel da~işkanlarin 

gelecekteki yönDnOn engdrUlmasine va beklenan olayların ao~u-

rabilece~i almaşıkların biçimlendirilmssina Bnem varmakta-

dir(13). StratejiK ~!anlama, işiatma jr;D~DnGn ;avras~l oa-

~işkenler, fırsat va tanlik2ler Karşısınaa izlam2si ga~a<an 

yolu oalirlayen ç2Gcıl jir planlama tJr~dGr. 

(12) AŞKUN, s.14-15. 

(13) ~ZDE~İA, s.227. 



b. Planl.sme I
. 1 • 

Ş.t.2Vı ve Tc~lumsal Sorumlulu~ 

İşletme drgOtleri belirli bir am2ca ulaşma~. üzere, 

izleyecekleri yol va yGntemlarin belirlen~esi, ve uyçulan~a-

sı sırasında, i~inde yer aldıkları toplumun ger2~sinmel2rine, 

sorunLa~ına ~arşılık verm2~, plan, politiKa ve yôntamlarinoe 

11 toplumsal sorui:ilului< 11 ol.ç;usunu gözbnünae ouluncurmak zorun-

dadırlar. Toplumcan ayrı olara< varlı~ını sürdür~esi sjzKo-

nusu olmayan işletme drgDtlerinin, kendisine oaşarılı olma 

ve yaşama hakkını veren topluma olan sorumluluKları, yönetim 

eyle~ınin başlangıç noktasını ulııçturan planla~a işlevi ila 

b,:qlamaktacır. 

Planlama işlevi belirli bir ·' amaca ulaşmak için gele-

cekteki davranı9 biçimlarinin belirlenmesi olduyuna göre, 

t8plumsal sorumluluk kavramı işletmeyi amaçl2rına gjtUra~ek 

davranış biçimlerinin arasında yer alan cir olguour. To~lum 

işletmenin gelecakteki davranış biçimlerina yön v2rare~; na 

Uretilece~i, nasıl Dratilace~i ve na zaman Dretilece;i ko-

nusunda alınan ~ararlarını da etkilemektedir. ÇOnkü, işl2tme 

Uretimde kullandı~ı kaynakları to~lumdan alm~kta ve junları 

belirli bir dJnOşUm süreci sonunoa yi92 topluma verma<te~i:. 

Toplumun iste~ ve beklentilerinde~~ de~işmaler, do~al ~2J-

nakların korunmcsına ve kullanılmasına ili~~i~ Q~vı~~ :ara-

Fınoan çıkarılan yasalar, çevre bilincinin ;ioer~< V5~laşmas~ 

sıl Uretil2cegi vs ne zaman·oretil2Fe~i il2 ilgili p13n~arı~: 



etkileme~tedir. 

Yukarıda açı~lanan iç ve dış baskı Uçelarinin olumsuz 

etkile~ini azaltm~k ve ~lanl2nan amaçlara ulaşm2k için işl2t-

to~lumd~ ortaya çıkan de~işmel2:e ~ya~ uyourmalı ve 

topluma ~ı~n so~umlulukla~ını yerine getirmelidir. Toplumsal 

aorumlu:uk kavr2mı işletmeyi ama;ların2 ulaştıran oir oavra-

nış bi~imi olmanın yanında bi~ ama; olara~ gdrDlmektaGir. Top-

lumsal sorumlulu~ amacı, işlet~anin e~onomiK olmayan amaçları 

içari~inde yer alan ~ir kavramdır. Topluma hizmet vermek, iş-

a i z l i ~ 2 ç d z u m ç 2 t i r m :: '< , t o p l u m u ;ı g 2 n e : r e f a h cJ U z e y i n i y ü k s ~~ l ı.: . 

rnek, aQitim ve J~retim kurumlarına y2rdım etmek, do~al ~2vr2-

yi korumak, ça0cıl ~ehirls;me sürecine ketkıaa bulunma~ gibi 

konular i~iatmanin ekonomik olmayan amaçları arasında yer al-

ma~tadır. Su amaçlar, aynı zamanda toplumsal sorumlulukları-

nın bi~~nc~ne ul5Ş~~ş işletmel~rin g~rçekl~ştirme~ istedikle-

ri a~açlar a:ası~tadır. İşletmelerin ekonomik olmayan amaçla-

rı har i~latmani~ dzal ~cşulla:ına, içinda bulundu~u to~lumun 

dnceliklerina ve kJltUral, siyasal, hukuki ve ekonomik nitelik-

lerina gdre far~lı clacilir. 
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fşletm2ler ekonomik amaçlarına kısa cır sUre~s ulaşmak 

istediklerinde bir çok toplumsal sorunu da ~arajarinde getir-

mektedirler. j52S-1933 yılları arasında yaşanan d~nya a~ono-

mik bunalımının temel kaynaklarından biri de işletmelerin kı-

nakları ekonomik çıkarlarına hizmet edecek alanlara a<ta~mala-

rıoır. 3u turum işletmelerin yok cluşuna neden oldu~u gıoı 

işsizlik, yoksulluk, hırsızlık ve dolandırı~ılık gibi t~plum-

sal sorunların artışına da neden olmuş~ur. 

İşletmelerin kısa d~nemde çok k~r yerine, uzun ddnmmce 

de~geli ve ölçülü bir karlılığı hedeflernesi hem varlı~ını kıJ-

rumasını, hemde toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesini 

sağlamaktadır. au nedenle işletmelerin uzun dönem planlaması 

üzerinde durmaları daha yerinde bir davranış ol~aktad::. 

Uzun dUnam planlaması, bugDnDn işyaşamını da~iştiran 

büyüK güçlerinden bazıları ile neden-sonuç ilişkisi içince 

bulunan önemli oir plc;nlama kavramı olarai< kabul edil:n=:kte-

cir(14). üzun dBnem planlaması işletmenin dış çevresi üzarin-

de olumlu etkilerde bulunmaKtadır. Do~al kaynakların ve ;ev-

renin ~orunması, işaizli~in Unlenmesi gibi sorunların çUzGmU 

uzun ~ônem planl3ması ile kolaylaşmaktadır. Ancak uzun dbnam 

planlaması de~işen koşullara uyarlanabildi~i Ulçüde y~rarlı 

(14) A~Kü~, s.19. 
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Ur;DtDn alt oas3ma~larında sJre cakımından kısa, iç2-

rik ycnJnden teknik ve eylamsal bi~ özelliğe sahi~ olan plan-

lama işlevi, örgUtJn Ust basama~larında sOre bakım~ndan uzun, 

içeri~ yönOndan kavramsal va stratajik bir Jzelli~a sahip ol-

maktadır. Daha çok dışsal etKenler ve da~işen koşullar ila il-

gilenen üst dUzey y~natiminin sorumlulukları da toplumsal bir 

özallik kazanmaktadır. Toplumsal sorumluluk, Jst yönetim dO-

zayinin planlama işlevinde üzerince durması çarekan bir ~onu-

dur. Ancak bu durum daha aşa~ı düzeyde yar alan yöneticilerin 

planlema işlevinda to~lumsal sorumluluk ger;e~ini tOmOyla gUz-

ardı etmeleri anl~mıne gelmema~teoir. Orta ve ~lt dOze~ J~i12-

ticileri de kendi bdlDmleri il2 ilgili planlar hazırlar<en 

ekonomik eylemlerinin sonuçlarından doğan toplu~sal sorGnla-

rı gözönüne almalıdır. Ayrıca işletmenin iç çevresi ile ilgi-

li sGrumlulukların yerine getirilmesinde Ost düzey yônetimi 

ile birlikte çalışmaları gerekmektedir. 

3- GRGJTL~ME İŞLEVİ V~ TDPLUNS~L SO~U~LULUK 

a. Örgütleme İşlevi 

Örgütsel ama;lara ulaşmak için planlama işlevi ile ne 

yapılaca~ı, nasıl yapılaca~ı ve ne zaman yapılac3~ına iliş~in 

birtakım soruların yanıtlanması ve amaçlar2 ulaştıra=aK uy~un 

elmaşıkların seçilmesi eyleminden sonra yBnetim süre=i ~rçJt-

lendirme işlevi ila sOrmektedir. JrgDtlema işlevi ya~ılma3ı 

planl2nan işlerin kimler tarafından yerine getirilace~i, go-

rev, y~tki v2 sorumlulu~l2~ının ne ol8ca(ına iliş~in so:ui~:2 

yanıt veren bir yUn~tim işlevioir. 



~rgütDn amaçlarına ulaşabilmBsi için iki ya da daha 

fazla sayıda bireyin çaoelarına gerek duyulmaktadır. ôirey-

lerin oadeni ve dJşünssl çabalarını drgDtsel amaç~arı gerçek-

leçtireceK biçimde düzenlemek için, ~l~nlanan işleri yerine 

getirecek işgJrenlerin seçilip atanması, gerekli fiziki araç 

ve ;ereç ile donatılmaları, gdrev yetki ve scrumlulu~larının 

nun a~ık bir oiçimae erteya konması gerek~ektsdir. du eylem-

lerin tümü ydnetimoe örgütleme işlevinin temelini oluşturmaK-

tadır. 

Ör g ü t l erıie i ş 1::: v i 11 u r g ü t s e ı ama ç 1 a r a u 1 a ş m ak i ç i n p ı an -

lama işlevinde çi;:ilen yol ve yUntemlere uygun olarak yapıla-

cak işlerin belirlc~mesi ve gruplandırılması, işleri yerine 

getirecek işçörenlerİn se;ilip atanması, görev yetki ve so-

rumluluklarının belirlenmesi, yar araç va ydntamlerin belir-

lanmesi ile ilgili eylemlerin tOmO'' Giçiminde tanımlanabilir. 

3~ tanımı oluşturan ö~elari a;ı~ladı~ımızda, UrçOtlame işle-

vinin aşa~ıda oelirlensn avralerden geçms zorunlulu~unun ou-

lunou~u ortaya çıkma~tadır(15). 

-GörOleca~ işlerin belirlenip gruplaQdırılması; 

L.J r g ü t l e rn 2 i ~ l 2 \J i , 'J 2 ;: ı ~ ·::: ~ a ~ i :i l ~ .2 i c , ı ::: z e m 2 < v ~ g i d e ;:ı 

. . ... 
CJ l ,; : IT: L: =: Q :J ..:.. :Ti 2 < 

1 gru:_j-

Personal ~2vranışı, :stancul, 1~~~. G.~~; s~~L, 5.53. 
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mek görevini yüklenmi~tir. İşler oblGmlare ayrılırken; işlev-

L::r, üretilen :nsl veya hizm2t, müşt<2ri, sc:ıyı, bölge, süreç 

alınmaktaoır. 

!erin 07etim, pazarlama, finans gibi işletme işlevlerin2 göre 

gruplandırılm2sı temeline dayanmaktadır. Aynı zam3nda en;o~ 

kullanılan ve oilin2~ bir ~ülümlere ayırma yüntamidir(15). Iş-

yönc2:ni, işodlümü ve uzmanla~maya no:::;-

niş ölçüde olana~ sa~layan bir yöntem olmanın yanısıra, uzman-

lc;ma ile Dirbirinden ayrılcn işl2rin arasında düzenleştirm:-

nin sa~lanmaaınoa k2rşıla~ılan güçlükler n2deniyle bir takım 

sakıncaları olan bir yöntemoir(17). 

Gretilen mal va hizmete göre bölümlere ayırmada, işl2t-

mede~i eylemler, tek bir mal veya hizmet ya da mal ve hizmet 

dizisi temaline göre bBl~mlenmaktadir. Bu biçim bblDmlere a-

yı~mada, işçilerin oil9il2rind8n ve uzmanlaşmış ustabaşılık-

~ayı te~2lina g:ra bölJmlera ayırma yöntemi, işgücDnOn 

Bnem kazan~~~ı ~uru~larda kullanılan bir yUntemdir. au yônte-

ma gdra ~a~irli savıoa jir=irine benzer yetenaklere sahip iş-

göranlar ~ır ~~~~ altın~a toplanmaktadırlar(19). 

-..,--.-.·---ı ----
0c_.::.:;L..:..-~ ~d. Prentica-hill İn-

t2rn6t~on2l ~om~any, Florida, 1535, s.120 . 
.., - . ' 
....-\;iiGı-J' 

( i ô) 
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!etmenin ulaşmak isteyeca~i mD~teri kUmelerine gdr2 bôlDmlen-

mektedir(2D). 8Uyle bir y~ntem işletmenin tUm i~levlerini de-

ğil, müşteri gereksinimlerinin zorunlu kıldı~ı işlevleri içer-

meKteoı:r. 

BJlGmlare ayırma~a anço~ Kullanılan va uygulanan ydn-

ternlarden biri da odlgs tamaline sayalı bJlümlere ayırma biçi-

midir. I.ş1c:ıtm"'nin - ~ lı '- ...... ı satış ve üretim airimle~i geniş bir alana ya-

yıldı~ında ya da işletmelar oüyüyareK ulusal, hatta uluslar-

arası pazarlöra mal ve nizmatler sundu~unda bölgs temeline gö-

re balümlere ayırma yantemi kullanılmaktadır(21). İşlerin bJl-

ge temeline gare bôlJmlere ayrılması durumunda eylemoa oulu-

nulacak bôlgenin • ' 1 • • 
li<.ı.ımı, 

bu yanternin yararlı ou~um2 gelmesi olu~ludwr. 

temi, gGrOlecsk işlerin bir . . . ' 

m2Kın2 çevreaınos 
•. 1 • • ı ' ~ • .. 

LJOJ..Uill.L2no:..rı.l-

mesi, Dir sDreca gdre oölDmlendirilmesi durumunda sdz~onusu 

olan bir yöntemdir. Bu tUr bJlOmlemeye jazı sGre;larin pahali 

V2 tek ~eşit iş yapGn makineleri 

cu gibi makinelerin bUyük Uratim ~urum~nda e~cnomi~ olmal2rın-

dan gidilmektaoir(22). 

( 2 u ) A Ş ~~ U ı J , s • 2 5 • 

Eskişehir, 1S85, 
,.., 

s.o4. 

(22) AŞf"lUi\l, s. 33. 



Zaman temeline göre bölümlere ayırma, işin gerektirdiği 

koşullar nedeniyle 20 yada 24 saat çalışma zorunluluğu olan iş

lerde uygulanan bir yöntemdir. Bu gibi durumlarda 8 ve 10 sa

atlik aralarla işçi değiştirilerak işlerin görülmesi yoluna 

gidilmektedir. 

-İşgörenlerin belirlenip atanması; 

İş ve diğer eylemler ile ilgili konuların tamamlanma

sından sonra, bunların ~imler tarafından görüleceğinin belir

lenmesi gerekmektedir. Burada ortaya çıkan önemli bir nokta 

işlerin görülebilmesi için işgörende olması gereken bilgi, ue

talık, tecrübe, öğrenim düzeyi gibi yetenek ve niteli~lerin 

saptanması ile bunların işlere atanacak olanlarda buluntJp bu

lunmadığının araştırılması sorunudur. Başka deyişle, işe göre 

adam ilkesinin gerektirdiği çabaların gösterilmesi zorunlulu

ğu doğmaktadır. Bunların başında iş analizlerinin yapılıp, iş 

tanıtım ve gereKlerinin çıkarılması gelmektedir(23). 

- Yetki ve Sorumlulukların belirlenmesi; 

aelirli iş ya da orunlara(mevkilere) atanan kişiler, 

hangi konularda yetkili olduklarını, sorumluluklarının neler

den oluştuğunu, işlerini gö~ürken kimler ile, nasıl ilişki ku

racaklarını bilmek zorundadırlar. Ayrıca örgütte bulunan orun

ları, bu orunların yet~i ve sorumlulukları ile birbirleri. ile 

olan ilişkilerini açıklıkla gösteren bir örgüt kılavuzunun ha

zırlanması gerekmektedir. 

(23) AŞKU~,s.35. 
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- Yer araç ve yöntemlerin belirlenmesi; 

drgDtleme çalışmalarının di~er bir yBnD de, ~şlerin 

gBrDleceği yer, araç ve yöntemler ile ilgilidir. Burada iş-

yerindeki fiziksel araç ve çevre koşulları söz konusudur. İş-

lerin gör~lmesi için ~ina, büro gereçleri, ısıtma, aydınlatma 

gibi araçlar gerekmektedir(24). 

b- urgütleme İşıevinde Toplumsal Sorumluluk 

drgDtleme işlevi, belirli bir amacı gerçekleştirmek i-

çin, yapılacak işler~~ b~lirlenmesi, işleri yerlne getirecek 

işgörenlerin seçil~p atanması, yetki ve sorumlulukların belir-

lenmesi, yer araç 11e yöntemlerin belirlenmesi ile ilgili bir 

süreçtir. Bu yönü ile örgütleme, oldukça durağan ve teknik ö-

zelliğe sahiptir. Ancak Brgütleme işlevinin durağan ve teknik 

özellikte olması, onun toplumsal yönünün yok olduğu anlamına 

gelmemektedir. 

Örgütleme sürecinde, görülecek işlerin belirlenmesi ve 

gruplandırılması, bazen bölge temeline göre bölümlere ayırma 

yöntemini gerektirebilir. BByle bir durumda üretim birimi v.b 

kurulacak bir bölgenin özelliklerini gözönüne almak gerekmek-

tedir. Bir bölgeye kurulan yeni bir üretim oirimi işletme açı-

sından k~rlı bir yatırım olurken, o bölge hal~ı açısından za-

rarlı etkileri olan bir yatırım olabilir. au nedenle bölgenin 

doğal güzelliklerinin, sularının, havasının, dolayısıyla in-

(24) AŞKUN, s.35. 
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sanlarının üretim biriminin eylemlerinden ne ölçüde etkilene-

bileceğinin araştırılması, bunun için çevresel etki değerlen-

dirilmesi (ÇED) yapılması gerekmektedir. Tersi durumda toplu-

ma olan sorumluluklarını gözardı etmiş olan işletme yönetici-

leri, bu tür davranışları sonucunda bir çok yeşil alanın yok 

oluşuna, havanın ve suların kirlenmesine neden olmaktadırlar. 

İşletmelerin bu tür olumsuz etkileri önlemek için ekonomik 

kazançlarının yanısıra toplumu da düşünmeleri gerekmektedir. 

Örgütleme ile ilgili olarak yönetimin toplumsal sorum-

luluk alanlarınırı birini de işgörenler oluşturmaktadır. Bilin-

diği gibi işgörenler örgütün iç çevresini oluşturan, ona top-

lumsal bir özellik kazandıran en önemli varlıktır. Örgütleme 

sürecinde işgörenlerin seçilip atanması eylemi de toplumsal 

etkileri olan bir eylemdir. 

İşgörenlerin seçilmesinde, işin gerektirdiği bilgi, be-

cari ve eQitim ile bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve e~i-

tirnin karşılaştırılarak, bireyin işe ne ölçüde uygun olduğunun 

belirlenmesi süreci ayrı bir önem taşımaktadır. İşgören seçi-

minda bilgi, beceri ve eğitim gibi özelliklerin dışında ırk, 

din, cinsiyet gibi ayrımların söz konusu olmaması gerekmekte-

dir. İnsan hakları evrensel bildirgesinin (beyannamesinin) ka-

bul edilişinden yıllar sonra işletme yöneticilerinin bu tür 

ayrımıara giderek bunu bir davranış biçimi durumuna getirme-

leri ça~cıl, işyaşamı ölçülerine uyan bir davranış değildir. 

Bunun dışında işyeri çalışma koşullarının biı· insanın beden-

sel ve düşünsel durumuna zarar getirebilecek her tür etkenden 
~ / 

,-
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arındırılması ve işgörenin işini kolaylaştıran gerekli araç 

ve gerecin sağlanması gerekmektedir. 

Yönetirnde örgütleme işlevi yarattığı iş olanakları ile 

işsizlik gibi toplumsal bir soruna çözüm getirebilen bir iş

levdir. Ancak işletme örgütlerinin bu olanağı tümüyle, eğitim

li, bilgi ve beceri sahibi, bedensel ve düşünsel hiç bir so

runu olmayan bireyler yönünde kullanması, tam anlamıyla so

rumlu bir davranış sayılmamaktadır. İşletmeler yarattıkları 

iş ol~naklarını yasal bir zorlama olmaksızın eski hükümlü ve 

sakat grupları yönünde de kullanmalıdır. Böylece bu tür so

runları olan insanları üretken duruma getirerek yaşama bağla

yan işletmeler toplumsal bir sorumlulıJklarını da yerine ge

tirmiş olmaktadırlar. 

C- YURUTME İŞLEVİ VE TOPLUMSAL SORUMLULUK 

a- Yürütme İşlevi 

Yürütme işlevi, planlama ve örgütleme ile kurulan dü

zenin harekete geçirilmesi, emir verme yada başka yollar ile 

astıara ne yapmaları gerektiğinin anlatılması, he~ türlü ça

balarında ve uzmanlıklarını pekiştirmelerinde onlara önderlik 

yapılması, verilen görevleri yerine getirebilecek biçimde gü

dülenmesi ve kendileri ile etkili bir iletişim kurulması gibi 

oldukça geniş olan bir eylemler dizisini içermektedir(25). 

Yukarıdaki anlatırnın daha anlaşılır olmasını sağlamak 

için yürütme kavramı ile birlikte kullanılan ·emir, ~nderlik, 

(25) AŞKUN, s.37; Joseph L.MASSIE,(Çev.Şan ÖZAL? ve Di~e=leri) 

İşletme Yönetimi, Eskişehir,1983,s.97. 
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güdüleme ve iletişim kavramlarının yürütme kavramı içindeki 

yerine değinmek gerekmektedir. 

Emi~, ne yapmaları ya da yapmamaları gerektiğine iliş-

kin, astıara yönerge verme anlamında kullanılmaktadır. Bir 

yöneticinin örgüt düzenini harekete geçirebilmek için sürekli 

başvurduğu yöntemlerin en önemlisi emir vermedir. Emirler ö-

zelli~i yönünden demokratik va otokratik özellikler göstere-

bilir. Bir emrin demokratik ya da otokratik özellik taşıması, 

toplumların kültürel ve siyasal yapılar~ toplumun kültürü ile 

sıkı bir bağımlılık göstermektedir. Buna bağlı olarak örgüt-

sel yapıdaki ast-üst ilişkilerinde egemen olan anlayış ve e-

ğilimler, toplumların kültürel ve siyasai özelliklerinden et-

kilenmektedir. İyi bir emrin amacına ulaşabilmesi için, ussal 

olması, açık ve kesin olması, emri verenin amacının astlarca 

yanlış anıaşılmasına yol açmayacak biçimde olması gerekmekte-

dir.(2Eı). 

Önderlik, belirli bir amacı gerçe~leştirmek için bir 

kimsenin başkalarının eylemlerini etkilernesi ve yBnlendirmesi 

sürecidir. Önderlik ve yürütme kavramlarının birbirlerinden 

farklı yönleri bulunmaktadır. Yürütme işlevi, yöneticiler ta-

rafından yerine getirilir. Önderli~ ise, yürütme işlevi için-

de yer alan ve örgütü amaçlar doğrultusunda yönlendir~eye ya-

rayan bir davranış b{çimidir(27). Ünderlik davranışı için bi-

çimsel bir yetki koşulu bulunmama~tadır. Bir kimsenin bilgi ve 

(25) AŞhUf~,s.3B; 

s.329. 
Osman YOZGAT, l"'"c::1 :::+-m"' x- L.ıır. 'lön:;timi, f s t 2 ;-ı o u ı ' 1 9 oJ 

(27) Tamer KOÇEL, İşletme Yöneticiliği, İstanbul,iS24,s.268; 

Herbart HICKS-RAYGULLET,(Çev.5esim 3AYKAL)Jrganiz2syonlar 
Teori ve Davranış 1stanbul,1S21,s.383. 133 



yetenekleri, saygı duyulan ve be~enilen kişili§i, o kişinin 

tJa~~kalar ın ı e tk i leınesirıi ve bel ir li bir amaca do~ru yönl en-

dirmesini sa~layabilir. Yöneticilerin yürütme .. işlevini yeri-

ne getirirken gdrev ve orunlarının gerektirdi§i yetkinin yanı

sıra, önderlik yeteneklerine de sahip oLmaları işgörenleri 

örgütsel amaçlara do~ru yönlendirmelerini ~olaylaştırabilir. 

Güdülenıe, 11 bir insanı belirlenmiş bir amaç için ilare-

ket2 geçiren gUç''(28) biçiminde tanımlanmaktadır. Ancak gü-

dülerne kavramı işgörenler açısından ele alındı§ında böyl2 bir 

tanımlamanın yetersiz kalması, içeri~i oldukça geniş olan bir 

tanımı gerektirmektedir. İşgören güdülemesi;"işletme örgütü-

nUn belirli bir orununa ba~lı işin görev ya da ödevierini, 

bunlar için gerekli araç, gereç yöntemler ile orunun yetki ve 

sorumluluk alanı içinde belirli ücret karşılı§ında yerine 

getiren örgüt üyesi işgörenin insan olarak fiziksel, ruhsal, 

toplumsal, örgüt üyesi olarak örgütsel, yönetsel, işlevsel ge-

reksinmelerinin, işletmenin tümsel amaç ve gereksinmeleri dağ-

rultusunda, herbirine özgü araç ve yöntemler ile karşılanarak 

belirli politikalar yardımı ile davranışıarına bu yolda biçim .. 

veya y~n verilmesi sürecidir''.(29) biçiminde tanımlandığında, 

böyle bir tanımlemanın işgören güdülemesine ilişkin belli baş-

lı özellikleri de ortaya koyduğu görülmektedir. 

Yukarıdaki tanımda işgörenin _g_ereksinmelerinin yanlız-

ca fiziksel gereksinmeler ı. 1 o ..__ sınırlı olmadığı, örgütsel, yö-

(28) Erol EREN, Yönetim Psikoloiisi, İstanbul ,19B9,s.3BB. 

(29) İnal Cem AŞKUN, İşoören Güdülemesi,Eskişehir.,1978, s.352. 
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netsel ve toplumsal gereksinmelerinin olabileceği, bu neden-

le güdüleme araçlarının yanlızca fiziksel özellikte olmasının 

bir insanı örgütsel amaçlar doğrultusunda yönlendirmede yeter-

siz kalacağı da anlatılma~. istenmiştir. YDrütme işlevinde ba-

şarı sağlayabilmek için, her işgörenin sahip olduğu gereksinme 

yapısının bilinmesi ve güdüleme araçlarının gereksinme yapıla-

rına uyacak biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Yürütme işlevi ile ilgili bir diğer kavram da ileti-

şimdir(30). İletişim, yöneticilerinişgörenleri örgütsel a-

maçlar doğrultusunda yönlendirmelerinde rol oynayan süreçler-

dan birisidir. Bir insandan, başka bir insana bilgi va anla-

yışın aktarılması anlamına gelen iletişim a~·~çları, yönetici-

lerin, örgütte kurulu düzeni harekete geçirmek amacı ile kul-

landığı görsel, işitsel, yazılı ve sözlü araçlardan oluşmak-

tadır. Bir iletişim süreci; iletilecek bilginin kaynağı(gön-

derici) iletilen bilgi (mesaj) ve geribildirim olmak üzere 

üç temel ögeden kur~ludur. Yöneticiler, hem gönderici hem a-

lıcı olarak sürekli oiçimde iletişim sürecini kullanmak duru-

mundadırlar. İşgörenleri örgütsel amaçlar doğrultusunda yön-

lendirmek isteyen yöneticinin başarısı önemli ölçüde iletişim 

sürecini kullanma becerisine bağlı olmaktadır. 

Yukarıda eçı~lanan emir, Bnderlik, güdUleme ve ileti-

şim süreçleri, aynı zamanda yanetirnde yürütme işlevinin alt 

sistamlaridir. VUrUtma işlevinin eaşarı ile yarine getirilme-

si kendisini oluşturan alt sistemlerinin işleyişini sağlaması-

nı gerektirmektedir. 

(30) KDÇ~L,s.221; Laonard J.~AZMI~R,(Çev.Cemil CEM ve Di~erleri), İşletme 
yönetimi İlkelari, T.O.O.A.İ.E.,Ankara,1979,s.212. 
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b- Yürüt~= İşlevinde Toplumsal Sorumluluk 

Yönetirnde yürütme işlevi, devingen(dinamik) bir özel

li~i olan bir işlevdir. Onun devingen özelli~i bireylerarası 

ilişki ve etkileşimiere dayalı bir işlev olmasından kaynsk-

!anmaktadır. Yönetici; emir verme, önderlik, güdüleme ve i-

letişim süreçleri ile planlameda kurulan örgütsel düzeni, be

lirli bir amaç do~rultusunde yönlencirirken bireyleraras: i-

lişki ve etkileşimleri de sağlamakla dolayısıyla birçok top-

lumsal ve kültürel öge ile karşı karşıya gelmektedir. Bu yönü 

ile yürütme işlevi ekonomik, teknik ve yönetsel etki yapma 

gücünür yanısı~a, toplumsal etki yapma gücüne de sahip olmak

tadır. Yür~~me işlevinin sahip olduğu güç beraberinde sorumlu

lu~u da getirmektedir. Ancak soiumluluk yanlızca biçimsel yet

kinin karşılığı olan sorumluluk ile sınırlı de~il, toplumsal 

bir özelliği olan sorumluluktur. 

Yöneticilerin bu konu da önde ge~en t~plumsal ao~umlu-

luğu, işgörenleri örgütsel amaçlara ulaşmaGa kullanılan bir 

araç olarak de~il de, toplumsal bir varlık olarak çörmesicir. 

Toplumsal bir varlık olarak işgöreni yaşadı~ı ve yetişti~i 

çevrenin, kültürel toplumsal özelliklerincan arındırma~ olur

lu de~ildir. Bir işgören örgüte sahi~ oldu~u <~ltOrel de~er

leri ve davranış kalıpları ile gelmeKtedir. ~u nede~le yjne

ticilerin yürOtme işlevinde başvurdu;u emir, cncerli<, gOcC

leme ve iletişim araçlarını işgörenlerin, ~u~s~~. t==l~msal 

ve kUltUrel özelliklerine göre uyarlaması ;ere\~e~:e=ir. 

Yöneticiler, işgörenleri örgGtsel ame~ler ~c~rultusun-



da yanlendirmenin dışında, onlara toplumsal hizmet sa~lanma-

sında, mesleki ve te~nik eğitim olanaklarının yaratılmasında 

öncülük etmelilerdir. Bu gibi olanakların yaratılması, daha 

verimli çalışmaya yöneltmenin yanısıra, işgörenin gerek işin-

de ve gerekse bulunduğu toplumsal çevrede, daha iyi bir oruna 

(mevkiye) gelmesini sağlayabilir. 

a- Uyumlaştırma İşlevi 

vanetimda u~umlaştırma insanların çabalarını birleş-

tirmeyi ve zaman ba~ımından ayarlamayı, ortaklaşa amaca ulaş-

mak için çabala~ının ~irbiri ardısıra gelmelerini ve içiçe ge-

çip kenetlene~ek bir~irlerini biitünlemelerini sa~layan bir 

işlevdir(31). ?aşka bir deyişle eylemler arasında işbirliği 

sağlama sürecidir. Uyumlaştırma işlevinin temeli iki veya da-

ha fazla sayıda birey, grup ya da bölümlerin tüm çabala~ını 

ortak bir amacı gerçekleştirmek için birbirine bağlı duruma 

getirmek ve birbirleri ile ilişkilendirmek anlamına gelme~te-

dir(32). 

Bir işletmenin daha etkin olabilmek amacı ile daha faz-

la sayıda işgörenin çalışması ve yapılacak işlerin bölümlere 

ayrılması durumunda uyumlaştırma işlevine gerek duyulmaktadır. 

Uyumlaştırma işlevi bir işletmenin bDyUklU~ü işbdlümünd2 ulaş-

tığı düzey gibi ölçülere göre daha az ya da çok gerekli olabi-

lir. Uyumlaştırma, işbirli~i garaklili~i va JrgütOn büyDklü~O 

ile doğru orantılı bir biçimde karmaşık duruma gelen bir ila-

tişim dizgesinin işlevi olarak düşünülebilir. Bu diz~a drgüt±e 

(31) AŞKUN, Vönetim •• ,s.52. 

(32) DESSLER, s.132. 142 



yer alan bireylerin birbirlerinin çabalarının farkına varma-

larını sağlamaktadır. Örgütte yer alan birey gruplar ve bö-

lüm eylemlerinin, çabalarının birbirina bağlanması ve düzen-

lenmesi anlamına gelen uyumlaştırma işlevi sonunda istenen 

amaçlara ulaşabilmek için uyulması gerekli belli başlı ilke-

ler sözkonusudur. Bu ilkeleri aşağıdaki gibi sıralamak olur-

ludur(33). Uyumlaştırma işlevinde başarı sağlamak için; 

- Sorumlu ı • • ı 

Kışı~er arasında yüzyüze sağlanmalı-

dır. 

- Bir sorun ile ilgili tüm etkenlerin karşılıklı olarak 

bir~irl~ri üzerinde olan etkileri düşünülerek uyumlaştırma 

~apılmalıdır. 

- Uyumlaştırma sürekli bir işlem olarak düşünülmelidir. 

- Planlar yapılırken, politikalar kararlaştırılırkan 

daha başlangıçta uyumlaştırma sağlanmalıdır. 

Sürekli olarak büyüyen ve karmışık bir duruma gelen 

işletmelerde çok sayıda bölümün yaptıkları işlerin yüzlerce 

tür eylemin ardarda ve uyumlu bir biçimde yürütülebilmesi git-

tikçe zorlaşmaktadır. Bununla birlikte, uyumlaştırma teknik-

lerinin de giderek yenileştirilmesi ve düzenleştirme çabala-

rına giderek daha fazla önem verilmesi ile bu güçlüklerin üs-

tesinden gelmek olenaGı bulunmaktadır. Oaha iyi uyumlaşt:~ma 

yapma gereğini duyan yöneticinin aşağıdaki noktala~ı gözG~Cn-

de bulundurması gerekmektedir(34). 

(33) AŞKUN, Yönetim •.• ,s.54; DRAL,s.107; YôlSAT,a.293. 

(34) AŞKUN, Yönetim ••• ,s.56; YOZG~T,s.30D. 
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- İyi ve yalın bir örgüt yapısının kurulması; örgütle

me işlevi yerine getirilirken uyumleştırma ilkelerine uyulmasınt 

örgütlernede karışıklı~ı önleyip, yalın bir örgüt y~pısının ku

rulmasını sağlamada iyi bir yol izlenmesine yol açar, Ayrıca 

iyi ve yalın bir örgüt yapısının kurulabilmesi dolayısıyla 

uyumlaştırmanın sağlanması için işletme de görev ve sorumlu-

lukların tanımlanması ve bunu s2ğlamak için örgüt el kitabı 

ya da şamalarından yararlanmak gerekmektedir. 

- Plan ve programların uyumlaştırılması; 

Plan ve programların yapılmasının bir yararJrl~ baş

langıçta bu~lar ile ilgili eylemlerin birbirleriy~e ilgis~ni 

birbirine uygunluğunu görüp belirlemek, aynı amaL3 e:işmeyi 

sağlayacak planların herbirini, di~erleri ile karşılaştırarak 

bunların birbirlerini bütünlemelerini; birbirlerine uymala

rını sağlamaktır. 

- İyi bir iletişim düzeninin kurulması; Yönetirnde uyum

laştırma işlevinde iletişimin büyük önemi bulunmaktadır. Ör

gütü oluşturan birimler ve bireyler algıladıklarını merkeze 

iletişim kanalları yolu ile ulaştırmaktadırlar. Merkezde bu 

uyarılar ile ilgili düzenlemeler yapıldıktan sonra ilgili or

ganlara yapmaları gereken eylemlere ilişkin emirler gönderi

lir. Buna göre iletişim işletmenin çeşitli bölümleri arasında 

ve çevreye ilişkin olarak birbirine bağlı eylemlerin Gluşu 

hakkında bilgi veren ve dDzenleştirmenin yapılmasına olanak 

sağlayan bir gereksinmedir. 
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- Ürgütte işbirliği anlavışının geliştirilmesi; iyi 

bir düzenleştirmenin sağlanması için işbirli~i anlayışına da 

gerek vardır. İşbirliği anlayışını yaratmak için yöneticilerin 

örgüt üyelerine işletmenin amaçlarını benimsetmeleri gerekir. 

Bunun sağlanması için işletmenin çeşitli basamaklarındaki yö

neticilere amaçların anlaşılması ve işletme ile ilgili ileti

lerin hızlı ve do~ru bir biçimde ulaştırılması gerekmektedir. 

- Gönüllü uyumlaştırmanın özendirilmesi; Bireylerin 

birbirlerinin gereksinmeleri ve karşılaştıkları güçlükler ko

nusunda bilgi edinmeleri ve ker.di sralarında daha üst düzay

deki yetkilinin karışması olmadan a~laşıp düzenleşt~rmeyi sağ

lamaları ya da böyle bir uyu~l~ştırmaya özendirilM~leri duru

munda gönüllü uyumlaştırma sözkonusu olur. 

- Gözetim yolu ile ~yumlaştırmanın sağlanması; uyumlu 

program ve politikala~, iyi düzenlenmiş bir iletişim sistemi, 

gönüllü uyumlaştırma için gerekli ise de, gözetim yolu ile 

düzenleştirmaya gitmek yararlıdır. Farklı yönetim düzeylerin

de gözetim görevi yapanlar, aynı zamanda gözetim yapmakla uyum

laştırma görevi de yaparlar. Gözetim sonucunda aksayan işle

rin düzeltilm~sini temin etmeleri ya da üst düzey yönetimin

den bunu istemeleri de bir uyumlaştırma işlevidir. 

o- Uyumlaştırma Işlevinde Toplumsel Sorumluluk 

Vjnetimde uyumlaştırma işlevi işletme ôrgütünde grup

landırılan işler ile bireylerin eylemlerini örgütsel amaç çev

resinde oütünleşt!rmeyi sa~layan bit işlevdir. Uyumlaştırnıa, 
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yanlızca örgütsel amaçların bütünleşmesini sağlamakla kalma-

yıp, bireylerarası ilişkileri de düzenleyen bir eylemdir. 

İşletmede belirli bir amaç için bulunan birey kendi-

si ile aynı düşüncelere sahip diğer bireyler ile zorluklara 

katlanılm::ısında yarar gördükleri amaçlara ulaşmak için bir-

likte hareket edebilirler. Bu ortak, çaba toplumsal dayanış-

maya da katkıda bulunmaktadır. Toplum kültürünün insanlara 

verdiği ortak amaç ve toplumsal dayanışma duyguları, işletme 

içinde yer alacak işgörenin amaçlar yönündan anlaşmalarını 

sağlarken, toplumsal ilişkileri düzenleyerek kişiler arası 

uyumlaşmayı kolavlaştır~aktadır(35). 

Uyumlaştırm3 işlevi Örgüt içi ~ylEmleri düzenlemeye ve 

bütünleştirmeye yarayan bir eylem olmanın yanında, örgütün 

içinde bulunduğu toplum ile bütünleşmesini uyurnlaşmasını sağ-

layan bir işlevdir. İşletme-toplum arasında uyumlaştırmanın 

sa6lanabilmesi işletmenin, toplumun ekonomik, kültürel, hukuki 

politik ve teknolojik yapısına ve bunlardaki de~işme ve geliş-

me eğilimlerine uyum sağlamasına bağlıdır. Bunun için işlet-

malerin ayrıca, toplumun sorunlarına ve önceliklerine karşı 

duyar~ı olmaları yanlızca kar amacı ile davranmamaları gerek-

m~ktadir. İşletmel~rin toplumsal sorumluluk bilinci ile hare-

ket etmesi ve sorumluluklarını yerine getirmesi toplum ile u-

yumlaşmasını kolaylaştırabilir. Topluluklarını yerine getir-

masi to~lum ile uyurnlaşmasını kolaylaştırabilir. Toplum ila 

uyurnlaşma s2halarına girmeyen, dolayısıyla toplumsal sorumlu-

luklarını yarine getirmeyen. işletmelerin varlıklarını sürdür-

mesi olurlu d2Çildir. 

(35) İlhan :::nD o GAC-1 , _İ~ş._l;_~--t_m..:e:..:l:..:~..::r..::d:..:e;___:J..:a:...:v..:r..:a::.:.n.:.:ı:.ış , İ s ta n b u 1 , 195 1, s • 2 3 ı . 
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E- DEf·JETLE>lE İŞLEVİ V:C. TDPLU[vJSAL SORUHLULUn 

a- Denetleme İşlevi 

Yönetirnde planlama, örgütleme, yürütme, uyumlaştıLna 

işlevlerinin neyi, nasıl,ne ölçüde_başardığını ortaya koyma'< i-

çin, amaçların ya da standartların saptanması, uygulamadan 

alınan sonuçların amaçlar ile karşılaştırılması ve gerekli 

düzeltici eylemlerde bulunulması işlemlerinin tümü, yönetim-

da denetleme işlevini oluşturmaktadır(36). Başka bir deyişle 

denetleme, yönetim süreci sonunda elde edilen so~uçler ile 

istenen sonuçlar arasında ne ölçüde uyum sağlandığını araş-

tıren, gerektiğinde düzeltici eylemlere başvuran bir yönetim 

işlevidi :..~. 

Yö~~tim sürecinin baijl~ngıç ve bitiş noktalarını oluş-

turmalarına karşılık, planlama ve denetleme işlevleri arasında 

oldukça yakın bir ilişkinin varlığı sözkonusudur. Planlama, 

örgütsel amaçlara ulaşmak için ne yapılacağı, nasıl yapılacağı 

ve ne zaman yapılacağı konusunda bir takım kararların alındıÇı 

işlevdir. Denetleme ise planlamada gerçekleştirilmesine karar 

verilen işlerin ne ölçüde yerine getirildiğini dolayısıyla a-

maçlara ne ölçüde ulaşıldığını ortaya koymaktadır. 

Denetleme işlevi geleneksel olarak amaçların kararlaş-

tırılması, standa~tların saptanması, stratejik denetleme nok-

talarının belirlenmesi, gerçekleştirilen durumun saptanması 

standartl2rın ve gerçekleşen sonuçların karşılaştırılarak yo-

ruml3nması, sapmaların nedenleri ile düzeltici yöntemlerin 

beli~lenmesine ilişkin eyle~ler dizisinden oluşmaktadır.(37) 

( 3 6 ) A Ş ~1 U N , Y ö n e t i m • • , s • 6 7 ; Of~ A L , s • 11 4 • 
(37) AŞnUf'j,Yönetim .• ,s.71. 
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Standartların saptanması, denstleme işlevinde gerek-

sinme duyulan birtakım ölçülerin belirlenmesi ile ilgili bir 

eylemdir. İşletme standa~tları, fiziki standartlar, maliyet 

standartları, ser~aye standartları, gelir standartları, maddi 

olmayan standartlar, zaman standartları ve kalite standartla-

rı biçiminde belirlenmektedir. 6u standartıara işletmenin ça

lışma alanı gjzönDne alınarak yenileri eklene~ilir. 

- Stratejik denetleme noktalarının belirlenmesi aşaması 

önemli denetim noktalarının belirlenmesi aşamasıdır. Bu nok

talar öyle yerlerde saptanmalıdır ki, ana ve ikinci planlarda 

sapmalar olmadan ya da s3pma oluştuktan ~ısa bir süre sonra 

saptanabilsin. İşletmede tüm eylemlerin denetlenma çDçlD~r 

belirli noktalarda zaman zaman ya da sürekli olarak yapıla

cak denetleme çclışmalarını gerektirmiştir. 

Gerçekleşen durumun belirlenmesi, ortaya çıkan bir o

layı do~rudan do~ruya incelemek ya da bu olaya ilişkin kayıt-

ları gözden geçirerek saptamak il~ gerçekleşmektedir. 

Standartların ve gerçekleşan sonuçların karşılaştırı

lıp yorumlanması aşamasında, gerçekleşen durumun saptanması 

ile ortaya çıkan sonuçların belirlenen standar~larla karşılaş-

tırılması ve yorumlanması yapılm~ktadır. Ortaya çı~an sonuçlar 

eşit, olumlu ya da olumsuz biçiminde çıkabilir. ~~itlik g2nel 

olarak amaça ulaşıldı~ını g~sterir. Olumlu tir fark jaşarılı 

bir çalışmanın sonucu olabilec2~i gibi cJ~Gk jJzeyde ~elir

lenmiş standartlar nedeniyle de ortaya çıkajilir. Jlumsuz sa~

ma ise istenen amaca ulaşılamadı~ını g5stermektedir. 
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Denetleme sonucunda belirlenen sapmaların nedenleri 

üzerinde durmak gerekmektedir. Sapmanın nedenleri gerçekci bir 

biçimde belirlenmeksizin, sapmavı giderecek önlemlerin alınıp 

uygulanması olurlu değildir. Düzeltici önlemler ancak sapma be-

lirlendikten sonra uygulamaya konulabilir. Ancak denetimin 

amacının aksamalar ortaya çıkmadan görülüp düzeltme olduğu sü-

rekli olarak gözönünde bulundurulmalıdır. 

b- Denetleme işlevinde Toplumsal Sorumluluk 

Yönetim eyleminin istenen amaçlara hangi ölçüde ulaş-

tı~ını belirleyen denatim işlevi, işletmenin yanlızca ekono-

m i k amaç ı ara ula ş ı,,, a ölç J s ünü b e 1 ir 1 e m e k ı e ka 1 mayarak , top-

lumsal amaçlarını da ne ölçüde gerçekleştirdiğini ortaya ko-

yan bir işlevdir. Bu yönü ile denetim işlevi daha çok toplum-

sal denetim Biçiminde betimlenmektedir. 

Toplumsal denetim, işletmenin toplum2al sorumlulukla-

rına ilişkin ilgi alanlarına giren sorumluluklarını ne ölçü-

de yerine getirdiği ile ilgilenmektedir. Bu durumda işletme-

nin ekonomik eylemlerinde olduğu gibi toplumsal eylemlerinde 

de neyi ne ölçüde başardı~ını ortaya koyması gerekmektedir. 

İşletmenin toplumsal başarısını Ulçmede kullanılabilecek bazı 

standa=tla~ bulunmakt~dır. Bu standartların sayısal-olarak 

oalirlanmesi güçtür. aununla beraber, sakat ve eski hükümlU-

lerin işe alınması, çevre kirlenmesi gibi konularda birtakım 

sayısal standartlar belirlenebilir. Örne~in bir işletmenir 

k2ç tane sakat va eski hükümlü çalıştıracağı ila ilgili sayı

sal standartlar yasalar ile belirlenmektedir. 



İşletmenin toplumsal başarısının standartıara göre 

ölçülmesi ile birlikte olumlu ya da olumsuz sonuçlar açığa çık-

mış olacaktır. Olumsuz fark olduğunda işletmenin bu farkı 

kapatmada başarılı olup alamayacağı konusu gündem~ gel~ekte-

dir. Bu durumda maliyet/yarar analizlerinin yapılması gereK-

mektedir. Ancak maliyet ve yararlar geleneksel finansal ve 

ekonomik ölçülerin ötesinde tanımlanması ve bir şeyi yapma-

manın etkisini ve buna karşılık bir eylemde bulunmanın top-

luma yararlarını içermelidir(38). 

Toplumsal denetim ile ilgili çalışmaların dışında, iş-

letmenin ekonomik eylemlerinin sonuçlarının amaç ve standart-

larla kar~ı]8ştırılarak ölçülmesi, gerektiğinde düzeltici 

ç~lışmaiarın yapılmasına ilişkin denetim işlevinin de birta-

kım toplumsal etkileri bulunmaktadır. Örneğin bir temizlik 

malzemesinin insan sağlığına zarar verecek ölçüde asit içer-

mesi, inşaatlarda eksik malzeme kullanılması gibi sorumsuz 

davranışlar, fiziki standartlar ile ortaya konulmaktadır. Bu-

rada danatim işlevi toplumsal bir geribildirim mekanizması 

gibi çalışmaktadır. İşletmelerin bu geribildirim mekanizma-

sının işlerli~ini do~ru ve güvenilir birbiçimde sa~lamelan 

gerekmektedir. Bu durumda işletmeler ekonomik eylemlarini 

denetlernek ile kalmayarak, olayların insani boyutlarına da 

ne ölçüde önem verdiklerini ortaya koymuş olacaklardır. 

(38) George A.ST~INBR, (Çev.Beyza OBA), Soayal Denetim Rapor
ları, İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim 
Dergisi,Y.S,S.11(Nisan,1979)s.40;St~ven C.DILLEY ''Sosyal Denetimcile
rin önemi vo Etkileri 11 ,İstanbul Üni.İşletme İktisadı Enstitüsü,Yönetim 
Dergisi,Y.3,S.11(Nisan-1S79),s.85. 
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a-Yetişt~rme Işlevi 

mes!na ilişkin oir _işlevoir. 

ydneti.c:'.. 

Yönetim , 1;:, 
..ı.. ..ı..._ ilgili 

. .. . . . 
verır.e yunet.ıcı 

yayın.:..arın 

=:{jitimi 

da geliştirilmesi ~2vramları ~ullanılma<~adır. GirDirina ya-

Ydnetici geliştirme Kavramı; ydneticilarin bilgi, tu-

tum ve kişisel yetenekleri ile Jzel iş oacerilerinin artırıl-

masına yu~~liK ~yl~mlerdir(39). Ybnetici geli~tirme uygulame-

da sDre~li h~r 5zelliöa sahiptir. Y~netici e~itimi kavramı iş-

letmenin dışında işletmecilik ya da yônetim ~~retim ve a~iti-

mi ila uğraşan <urumların toplumsal hizmetlerinden oluşmakta-

dır(4J). Ydnetisi yetiştirme işletmede gelecekte yanetici o-

laca<lara gere<li bilgi ve becs=ilerin ~azandırılması amacı 

ile uyçulanan ~rogramlar ile ilgilidir(41). Aynı zamanda iş-

letm2nin ya ca yjnaticilerin genel hizmetleri içinde yer al-

ma:<taci~r. 

Işletmele~ bUyUdDK;e Karar verme yetkisi b~~ kişiden 

daha aşa~ı ~Qz2yler~~~i işgdrenlere devredilece~inden, bir 

Jandan ~arar almaK zcrunlulu~unde bulunan yUneticilarin sa-

yılar:naa ~ir artış, di~sr yandan işletme içinde karar veren 

Istanoul Gn!versitasi, Işl~tme İktisadı EnstitUsD, Ydnetim Dergisi, 

(~Q) ~~K~~,Yaneti8 .. ,a.55. 

( 41 ;. Jı··JE;~ , s. 25. 



çeşitli yöneticilerin a~asında~i ilişkiyi düzenleme zorunlulu-

Çu yönetici yetiştirilmesi so~ununu ön plana ~ıkarmaktadır. 

Ayrıca i~letmalerin gelace~lerini bir veya bir kaç yöneticiye 

baGlamaları do~ru deöildir. Bu nedenle süreKli olarak ydneti-

ci yetiştir:nei< ve i:şl:=tmeden ayrılanlar;ıf\ y:rini yeni yön:::ti-

eller ile doldurmak zorundadır. İşletmels~ gereksinme duyduK-

ları yöneticileri, işletme içi ve işletme dışı olmak Uzere baş-

lı~a iki kayna~tan sağlamaktadırlar. 

İşletme içi yönetici yetiştirme çalışmaları genellikle 

daha üst düzeydeki yöneticilerin astl3rına vol göstermesi, iş-

görenlerin yöneticilik ile ilgili ~eşitli bi~~j ve becerileri 

elde etmelerini sağlayan bir yöntemdir. 8u yönteml~~in dışın-

da yöneticiyi Destekleyici yardımcı yöntemide ayrı bir önem 

taşımaktadır. İşletme dışı çalışmalar genelliKle okullarda 

özellikle üniversitelerin yöneticilik eğitimi ile ilgili olan 

fakülte ve yüksek okullarında ve enstitüle~ aracılıÇı 

ile yapılmaktadır. 

İşletme dışı kaynağın ye~e~ince verimli olmaması, iş-

letme içi kaynağın önemini artırmıştır. Bunun sonucu olarak 

işletmelerde yönetici işgörenlerin yetişti~ilmesi ciddi bir 

eğitim planının yürürlü~e konması zorunlulu~unu çıka~mıştır. 

Böyle bir çalışma işletmede işgören bölü~Unün garevleri gi~i 

görünse de, gerçekte altıncı bir i~lev olara<, •• .J.... • ' 

yoneuımın 'Ce-

mel işlevlerine katılmıştır. Buna gare bir yanetim süreci i-

çinde yönetici planlayacak, örgütlendirecek, kurdu~u örgJtU 

yürütme ile hareKete geçirecek, çalışmaları uyumlaştıracak, 
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denetleyecek, en sonunda tüm bu eylemleri kendisinden sonra 

yürütecek adayları yeti§tirecektir(42). Bugün hızla değişen 

ekonomik, teknolojik, toplumsal ve politik koşullar karşısın

da işletmelerin yetenekli yaneticilere olan gereksinmeleri 

giderek artmaktadır. Dış çevre koşullarının değişim gösterdi

ği ve belirsizliklerin ileri boyutlara ulaştı~ı bir ortmmda 

yöneticilere duyulan gereksinmelerin artmasının yanısıra, iş

letmelerin yaşama va gelişme güçlerini koruyabileceK yeteneK

lere sahip yöneticilerin yetiştirilmasi konusu sürekli önem 

kazanmaktadır. 

b - Y e t i ş t i rm e İ ş l ~ '·' L n d e To p _' tim s al S o r u m l u 1 u k 

Yönetici, birtakım bıiimsel ve yönetsel ilke ve kural

lara göre bir işt, bir kurul~şu yürüten ve gerektiğinde poli-

tika, strateji vertaktikleri oelirlame durumunda olan birey

dir. Bu nedenl? eı:oGomik ve toplumsal ~alkınnanın a~ bnemli 

etmenlerinden birl olan ytneticilerin yeti~tirilmesinin ônemi 

giderek artmaktadır. 

Ydnet:~tlerin yetiştırilmesi soru~lulu~unun bUyOk bir 

bölOmU işletme yônaticilerine cGşmektedir. Bu sorumluluk bi-

• çimsel bir sorumluluk olmanın yanında, toplumsal bir içerikte 

taşı~aktao~r. İşlat~e yöneticilerinin yönetici yetiştirme sü-

recinde, genç ydneti=ilerin seçilme, de~erleme ve yetiştiril-

maleri ~onusunda üst oüzey yöneticilerinin yaKın ilgisi gerek-

mektedir. aun~n yanın~s üst dOzey ydneticilerinin zaman zaman 

(42) AŞriU~, Yjnetim •. ,s.94-102. 
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kendi orunlarının tehlikeye girebilece~i düşüncesi ile yeni 

yUneticilerin yetiştirilmesinde gereken önemi vermedi~i, ge-

rekli bilgi ve IJecerileri yönetici adaylarına gere~tiği bi-

çimde aktarmadı~ı görülmektedir. Yönetim basamaklarını .. oluş-

turan düzeylerde yer alanların, kendilerini vazgeçilmez bi-

rer kişi durumuna getirmelerine göz yuman girişimci ya da 

işverenler, toplumsal sorumluluklarından birini gözardı et-

miş olmaktadırlar. Yönetim işlevi, niteliği yönünden, geniş 

ve derin b~lgi yetene§i gerektirir. Bu beceriler ise, iyi 

bir üstün yanında çalışmakla kazanılır. Yöneticilerin işlet-

meye ve topluma en büyük hizmeti, görevini gerekti~i gibi yap-

tığı konusunda en güçlü kBnıtı, işletmenin geleceğini kendi-

lerine güven ile bırakabiieceği yetenekte bireyler yetiştir-

miş olmasıdır. Çünkü bir işletmenin sahip olduğu en önemli 

varlık başarılı ve yetenekli insanlardır(43). İşletmelerin var-

lı~ını korumasirda etkili olan, toplumsal sorumluluklarının 

bilincine ulaşmı~ y~reticilerin yetiştirilme~i y3nlızca işlet-

menin değil, tü:ıı toplumun kazancıdır. 

------· ·----·-

(L:j) l~emal TOSUrı, 11 \'öne+.~~i Eğitimi Sorunu 11 ,İstanbul Üniversitesi,l:;ılet:Tıe 

İktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi,Y.3,s.12.(Haziran,1SB1),s.S-10.; 

İnal C2m P.':JI~Ur'J, Yliı:ıe..t.im VP Örc:ıüt Sorunlarımıun Kargşs2 Yaratıcı Genel 
fuDJJJ.t ı ar ı , E: s~~ u; E:! h ir , İ. T • İ . A • , D ergi s i , C • X V , s . ( Haz i :ra n 15 7 g ) s . 1.3 . 
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7- U\GUT~icL Yf\?I VE TOPLW·lSAL SuKUI·:I_UUJi-1 

~rgD~lar insan gereksinmele~i sonucu ortaya çık2n too-

lumsal birinle~~ir. İki ya da daha fazla insanın bulundu~u 

hery2rd2 bir JrgUtUn varlı~ından sjzetmek olurludur. İns3nlar 

do~umlarından JlJmlerine kadar sUrekli ol2rak ~irçok JrgGt 

ile iç içe yaşamak durumundadırlar. En ilkel toplumlBrda bile 

insanların bazı gereksinmelerini ka~şılawak amacı ile oluştu-

rulmuş örgütler bulunmaktadır. İnsanlar:n doğup hüyüdüğü ve 

sevgi gereksinimini karşılayan aile, öğrenim gördüğü okul, ça-

lıştı~ı işyeri örgütlere b5rer örnektir. Örgütlerin ortaya ~i-

kış rıL~enlerinin başında inf'an gereksini!lllerinin karş..:.l2ıııııası 

amacı gelmektedir. Örgütle~ bireylerin toplumsal, ekoromik, 

kültürel gereksinmelerini karşılamaktadır. 

V ukarı da k i aç: ı k la ma 1 ar ı ş ı ğı n da örgütü ı ı i~ i y cl da ca ha 

fazla sayıda bireyin biraraya gelerek belirli bir amaç u~runa 

çabalarını birleştirerek işbirli~i etmeleri sonucu ortaya çı-

Kcııı toplumsal sistenıdir 11 (44). Tanıma göre bir örgütte bulunan 

üzellikleri aşağıdaki gibi sıralamak olurludur. 8ura göre jrgüt; 

1~72,s. ~~. 



-birden çok kişiden oluşmaktadır. 

- insanlardan kuruludur. Bu Brgüte toplumsal bir nite-

lik kazandırır. 

- belirli bir amaca hizmet için kurulur. 

işbirliği olgusunu gerektirir. Ortak bir amaç için 

biraraya gelmiş insanların bedeni ve düşünsel çabalarını amaç-

lar doğrultusunda birleştirmeleri gerekir. 

bireylerin belirli görev ve orunlarının bulunduğu bir 

yerdir. 

Toplumsal bir sistem olarak örgüt, kendisinden daha bD-

yük toplumsal bir sistem içinde yer almaktadır. Bu nedenle 

örgüt amaçlarının ıçinde bulunduğu toplumun (üstsistemin) a-

maçları ile tutarlı olması gerekir. Örgütün yer aldığı top-

lurnun istek ve beklentileri, sorunları ve bunlardaki de§iş-

meleri kendi işleyişine aktarara~ toplum ile uyum içinde ol-

ması g~r~k~ıektedir. Toplumun birer alt sis~emi durumund~ olan 

örgütler je birtakım alt sistemlerd~n uluşmuşlardır. Bu alt 

sisteml2r başta birey olmak üzere, statü ve rol yapısı, fizik-

sel ortam koşulları ve biçimsel-biçirnsel olmayan argüt yapı-

le:rıdır(45). 

Burada üzeilikle biçimsel ve biçimsel olmayan örgüt 

yapıları Uzerinde durularak, toplumsal sor~mluluk kav~amı kar-

şısındaki durumlarına de~inilecektir. 

A - 3 ~-Çİ f 11 S E L ÖR G Ü T YA P I S I V E T O P L U ;"1 S AL S C R U i'! LL.! L U :-'1 

YOnetinde UrgUtsel amaçlara ulaşmak için yapıl3caK is-



lerin belirlenmesi, işgörenlerin seçilip atanması,yetki ve 

sorumlulukların belirlenmesi ve yer araç ve yöntemlerin sağ-

lanması ile ilgili olan örgütleme çalışmaları sonucunda or-

taya çıkan yapı, biçimsel örgüt yapısıdır. 

Biçimsel örgüt, "faaliyete katılanlardan herbirinin 

oynayacağı rolün ve yapacağı işlerle yerine getireceği görev-

lerin belirtilmiş olduğu, planlanmış bir işbirliğine dayanan 

faaliyet~er sistemidir''.(46) şeklinde tanımlandığında, görev

lerin bireysel istekleri yerine getirmekten ço~ örgüt amacının 

gerc2klestirilmesini sağlayacak biçimde düzenlendiği de belir-

tilmiştir. Ancak bi.çimsel örgütün tanımında, öncelikle kendisi-

ni oluşturan t~mel ögelerin açıklanması yolu ile girilmesi da-

ha yararlı olabilir. Buna göre biçimsel örgüt dört temel öge-

deh olu~muştur. Bunları aşağıdaki gibi sıralamak olurludur(47). 

1. Düzenleştirilmiş eylemler sistemi; 

Bu öge, tJm örgütlerin bir takım ilişkilerin bölümler-

de biraraya getirilmesinden doğduğu gerçeğini temel almakta

dır. Örgütün bUlümleri, görülen eylemler ve işlevlerle ilgi-

li bulunmaktadır. Biçimsel düzen sözkonusu eylemlerin mantık-

1 ı b i r i 1 i ş k i s i n ıJ n u c u or t a y a ç ı k ma k t a d ı r • 

.. 2- Bir 'l]rup insan 

Örgütün varolması bir grup insanın çalışmasına ba~lıdır. 

3. Amaca Do~ru işbirli~i 

İşbirligi insancıl bir olaydır, ve sU~ekli olarak amaç 

yüklOdür. Bu nedenle ôrgUtUn, işlevlerini gUren insanların ey-

lem kazandırılması için birtakım amaçlarının olması zorunludur. 

(45) Oğuz Of,JAR~\[J, 

(47) AŞKUN, s.30. 
ÖrgDtl2rde Karar Verme,Ankara,1S71,s.S. 
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4. Yet~i ve Önderlik 

Örgüt, ast-üst ilişkileri üzerine kurulur. Sonuç ola-

rak, yetki tüm biçimsel örgütlerde evrensel bir öge olarak 

yer almaktadır. Bununla beraber önderlik, yUneticinin bir a-

maca doğru işbirlikçi çabayı özendiren bireysel özelliğidir. 

Yukarıda Sır_ala.rıar;ı: biçimsel örgüte ilişkin temel ögele-

ri aşağıdaki tanımda birleştirmek olurludur. 

11 Biçimsel örgüt, belirli bir yetki ve önderliğe bağlı 

olan, ortak bir amaca do~ru, işbirliği ile çalışan bir grup 

insanın düzenleştirilmiş eylemlerini kapsayan bir sistemdir. 11 

(48) biçiminde tanımlanabilir. 

Örgütün biçimsel yapısı, onun ayakta durmasını ve ya-

şamasını sa~layan en önemli ögelerden biridir. Bir örgütte, 

işin düzenlenmesi ve amaçların gerçekleştirilebilmesi için, 

yetki ve sorumlulukların açıkça belirlenmiş, iletişim kanal-

larının tamamlanmış, basamaklar sırası ve iş bölümü ile uz-

manlaşmanın düzenlenmiş bulunması gerekmektedir(49). Bunun i-

çin örgütün tJiçimsel yapısını belirleyen ve oluşturan ögele-

rin, örgütü amaçlarına ulaştıracak biçimde düzenlenmesi, yet-

ki, görev ve sorumlulukların açık bir biçimde tanımlanması 

gerekmektedir. 

Biçimsel örgüt yapısında görev yetki ve sorumluluklar 

çoğu kez bir örgüt şeması ile gösterilmektedir. Ayrıca bu ya-

pıyı olu9turan işler, görev ve yetki ilişkileri örgüt el ki-

(48) AŞKUN, Oroanizasvon Teorileri,s.30. 

( 4 9) O!iPıL , s • 31 • 
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tabı ile daha açık bir duruma getirilmektedir(so). 

Biçimsel ~rgüt yapısında iletişim düzeni yetki ve so-

rumluluk ilişkilerinin gereklerine göre gerçekleşmektedir. 

Örgütsel amaçları gerçekleştirecek biçimde düzenlenen biçim-

sel iletişim kanallerında basamaksal yapı temel alınmaktadır. 

Geleneksel tirgüt kuramının üzerinde önemle durduğu biçimsel 

örgüt yapısı, dikey ve yatay olmak üzere iki yönlüdür. Biçim-

sel örgütün dikey yönü yetki farklılaştırmasını yatay yönü 

ise işlev farklılaştırmasını belirtir(51); Başka bir deyişle 

ŞEKİL-S.•te görüldü~ü gibi yetki farklılaştırması örgütteki 

basamaksal yapıyı, işlev farklılaştırması ise, ~rgütsel ey-

lemlerin pazarlama, üretim, finans ve işgören gibi bölümle-

re ayrılmasını sağlamaktadır. 

r PA?.AR.I.MJA. Üıı..m\m tiNMlS PE~~n. 
mil oM ll 1\ 1 1 ~~etiR~ rnüntl(.ü muouv.u 

PAmJ.AroA -rı=KN.iı<. fhUHASESC. P~E'L. 
~ı; çi ŞiF ~Efi 

•i 
$-E'Fl' 

·' 

ŞEKİL-S: Biçimsel Örgüt Yapısı 

Biçimsel örgütler, örgütü amaçlarına ula~tırac~k, plan-

lanan işlerin belirlenmesi gruplandırılması, işgarenlerin se-

(50) HerbErt G. HIC/~3-Rav GULLfTT,CCev.Sesi~ BAVK~L)G~oanizas-
. --=~'-----

yonlar Teori ve Davranış,İstanbul,1931,s.47;~DÇE~,s.35. 

(51)Atilla BARA~SEL, Çatdaş Yön~tim DGşDncaainin =vrimi, Is
tanbul, 1985, s.206. 



çilip atanması, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde or-

taya konması, yer araç ve yöntemlerin belirlenmesi ile ilgili 

eylemler sonucu oluşturulan örgüt yapısıdır. Biçimsel örgüt 

yapısı işletmeyi ekonomik amaçlarına ulaştıracak biçimde o-

luşturulur. Ancak biçimsel yapı oluşturulurken en az ekono-

mik amaçların gerçekleşmesi kadar önemli olan toplumsal so-

rumluluk amacı da güzönünde bulundurulmalıdır. Çünkü biçim-

sel örgütler genellikle sürekli olma eğilimindedirler. Biçim-

sel örgütün sürekliliğinin sağlanması, Önemli ölçüde dış çev-

re koşullarına uyum sağlamasına bağlı olmaktadır. Biçimsel 

örgüt yapısını tümüyle durağan, yanlızca ast-üst, yetki ve 

sorumluluk ilişkilerinin bir göstergesi şeklinde değerlendir-

mek, dar bir görüş açısı olarak yorumlanabilir. Biçims~l ör-

gct,teKnik özelliginin yanısıra toplumsal bir özelliğe je sa-

hiptir. Çünkü kendisini oluşturan bireyler ve bireylerarası 

~lişkiler ana toplumsal bir özellik kazandırmaktadır. Bıı iliş-

kilerin, h2~ nekadar belirli yöntem ve ~urallara göre önceden 

be~irlenmiş clsa da tümüyle toplumsal özelli~lerden arındırıl-

ması olurlu deQildir. Bu yönü ile biçimsel örgütler içinde 

bu!Lndukları toplumun, politik, kültürel, ekonomik ve hukuki 

yapısına uyum sa~ladı§ı ve bunlardaki gelişme ve değişme eUi-

ı:nılerine ayak uydurabildigi sürece varlığını koruyabilecek-

tir. ÖrgUtDn varlı~ını koruyabilmesi için yanlızca topluma ve 

toplumsal de~işimlere uyum sa~laması yeterli de~ildir. Aynı 

Z6manda toplumsal sorunların çözDmüne katkıda bulunarak bu 

konuda üzerine dDşen sorumlulukları yerine ~~tirmelidir. 

İşletma örgDtünDn toplumsal de6işmelere ve etkilere 

uyum sağlaması ve topluma ~lan sor~ml~luklcrınJ yerine geti

rebilmesi, toplumsal sorumluluk eylemlerini biçimsel örgüt 
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yapısında verine getirilmesi gereken bir işlev olarak belir-

lemesi ilP. sağlanebilir. Bunun için aşağıdaki sürecin yerine 

getirilmesi gerekmektedir. 

1. Toplumsal so~umluluk alanlarının belirlenmesi; Bu 

aşama işletmenin içinde bulunduğu toplumun önceliklerini, e-

konomik, kültürel ve politik özalliklerini göz önüne alarak 

toplumsal sorumluluklarını belirlediği aşamadır. İşletmenin 

ayrıca, sahip olduğu ekonomik ve toplumsal güç ile orantılı o-

larak bir sorumluluk üstlenmesi ve sorumluluk alanlarını be-

lirlerken kendi uğraş konusunu gözönünde bulu~durması ge~2k-

mektedir. 

2. İşletmenin toplumsal sorumluluklarcn~ yerine ge~:-

recek işgörenlerin seçilip atanması; bu konuda gö~evl~ndiri-

lecek işgörenlerin, görevin gerPktirdiği eğitim, bilgi ve be-

ceriye sahip olması gerekmektedir. Bunun i]in işgör~n seçimi-

nin büyük bir titizlik ile yarine getirilmesi oar~kir. 

3. Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi; tGplumsal 

sorumluluk eylemlerini gerçekleştirmek üzere görevlendirilan 

bireylerin, hangi konularda yetkili olduklarını, soruml~lu~-

larının nelerden oluştuğunu bilmeleri gerekmektedir. Tersi 

durumda, toplumsal sorumluluk eylemlerinin amacına ulaşması 

zorlaşacaktır. 

4. Yer araç ve yantemleriıı beiirlenmesi; toplumsal so
/ 

rumluluk eylemlerinin yerine g~t:Lrilmes~ ile göravli işçö==n-

lerin, yaptıkları işleri kolayla5tıran va onların etkinli~ini 

artıran bina, finansal kaynak, ~raç~g~~eç ve uygun çalışma ko-

1ô1 



şullarının sağlanması gerekir. 

8- BİÇİMSEL OLMAYA~ dRGÜT YAPISI VE TOPLUMSAL SORUMLULUK 

Bir örgüt yapısı yanlızca biçimsel örgüt yapısının gerek

tirdiği ilişkilerden kurulu deÇ~ldir. Toplumsal bir varlık o

larak insan, üyesi olduğu örgütte bulunan di~er insanlar ile 

biçimsel örgüt yapısının gerektirdiği yetki ve sorumluluk, ast 

üst ilişkileri dışında da bir ilişkiler sistemi yaratabilir. 

Bu ilişkiler sistemi biçimsel olmayan örgüt yapısını oluştur

maktadır. Biçimsel olmayan öıgütte, iletişim, önderlik ve yet-

k i d ü z e n 1 er i , b i ç i m s e l y ap ı da n f a r !d ı d ı r • 

Biçimsel yapıda örgütün gereksinmeleri için kullanılan 

iletişim sistemi, biçimsel olmayan vapı da bireyin toplumsal 

gereksinmelerini karşılamak amacı ile kullandı~ı bir sistem

dir. İletişim dDzeni, biçimsel yapıda oldu~u gibi y~~lızca 

dikey ve yatay olarak, de~il biçimsel olmayan örgütün gerek

sinmelerine göre çapraz olarak ca gerçekleşerek örgütü bir şe

beke ağı gibi kuşatmaktadır(52). 

Biçimsel örgütte önderler, genellikle gerevin gerek

tirdiği biçimsel yetkiye sahip önderlerdir. Biçims~l olmayan 

örgütte önderlik, çoğunluğun b2nimsediği bireylere verilmek

tedir. Buna göre, biçimsel ürgütte yukarıda aşağıya inen yet

ki, biçimsel olmayan ö~g~tte aşa~ıdan yukarıya do~ru ge~çakleş-

(52) ORAL,s.6B. 
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mektadir(53). 

Biçimsel olmayan örgüt üzerindeki incelameler yeni ge-

leneksel yaklaşımın başlangıç noktasını oluşturan ünlü Hawt-

horne deneyleri ile gerçekleştirilmiştir. Bu incelemeler, bi-

çimsal olmayan örgütün biçimsel yetki tarafından kurulmamış, 

oldu~unu, bireylerin ilişkileri sonucu kendili~inden do~an 

toplumsal ilişkiler şebekesi olduğunu ortaya koymuştur(54). 

Biçimsel olmayan örgüt, insanların başkalarıyla birlikte bu-

lunma isteğine dayanan toplumsal bir güdüye bağlı olarak or-

taya çıkmaktadır. Araştırmalar sonucu, biçimsel olmayan ör-

gütün temelinde aşa~ıda yer alan dört öge bulunmakt2d,r(35). 

Yöre: Yöre ya da yer sürekli olarak grupların :::ı:ı.·~aya 

çıkmasında, insanların sık sık biraraya gelmesini sa§layan ~-

nemli bir ögeair. Günlük yaşantıda, yöre klmm kimi göreceğini 

belirleverı bir koşul durumundadır. 8ôylece, işlet-

mel=rda fiziksal yöre, biçimsal olmayan örg[itlerin ortaya çı-

kışların~a üzerinde durulacak ilk konu niteli~ini gösterma~te-

O'; ,, 
~ ~ . 

ı\ii:sla~: '1eslek, biçimsel olmayan örgütlerin oluşmasın-

da önemli bir rol oynamaktadı~. Yöresel engellerin bulunmama-

sı koşulu ile, benzer işleri yapan, aynı meslek dalı içindeki 

insanla~ arasınjaki ~~uplaşma eğilimi vardır. 

(53) Keith JAVIS,(Çav.Kemal TCSU~ ve Di~erleri),İ~letmele~de İNsan Davra-
. . 

nı:şı, Istar:bl2l,'l'3E:2,s.3S1; I;ıa2. Cem ;;şKurJ, 11 Gt=nel Sist'~m Ku~amı Açı-

sından Biçimsel Olmayan JrgUt Tasarımı Czarine DüşDn~eler,ESADER, 

C.XV(Ccak,1S75) s.o. 

(54) OAVI~,s.362. 
(~) AŞKUN,Orçanizasyon Teorile~i,s.31. 



Çıkarlar: Çıkarlar da biçimsel olmayan örgütlerin o-

luşmasını sağlayan ögeler arasındadır. Her ne kada~ bazı in-

sanlar, aynı yerde aynı meslek dalına giren benzer işleri yap-

sa da, çıkarları arasındaki farklılıklar onların büyük bir g-

rup yerine, küçük gruplarda, başka deyişle biçimsel olmayan 

birden fazla örgütte toplanmalarına neden olur. 

Özel Durumlar: Bazı özel durumlar birtakım biçimsel 

örgütlerin oluşmasını sağlayabil:r. Sözkonusu durumlarda, in-

sanların bir araya gelmesi için ortdk çıkarlarının, meslek ve-

ya yöre benzerli~ini~ bulunması gerekmektedir. İdeolojik ko

şullanmalar, ina~ç ve benz2ri e~ilimler, köklü gruplaşma ne-

denleri olabileceği giwı; işden çıkarmalar, ücret ödeme düze-

nindeki ve başlıca poli~ikalsrdaki değişmeler ile işletme ey-

lamlerinin de~iştirilmesi gibi olaylarda gruplaşmalara neden 

olan öz2l durumlar arasında yer almaktadlr. 

Yu~arıda açıklanan nedenlerden dolayı biraraya gelere~ 

yakınlaşan insanlar belirli bir amacı gerçekleştirmek için oi-

çimsel olmayan örgütleri oluştururlar.Biçimsal olmayan argüt-

lerde, biçimsel örgütler gibi birtakım işlevleri ya~ine geti-

rirler. Bu işlevlerden biri, örgütün benimsedi~i ~ültü~al de-

~erlerin korunması ve sUrdUrülmesidir. 6u işlev belirli jir 

yaşam biçiminin sürdürOlmesine ve grubun birlik va jütJnl~~ü-

nün kor~n~asınd yardımcı olmaktadır. İkinci bir işlev da ~op-

lumsaJ. bir doyum sa~lamaktır. Biçimsel olmayan Jrgü~l=~ 2ir2ya 

takdir, st8tü ve di~erleri ~le etkileşim olanaQı verma~t=~ir. 

Biçimsel Glmayan ötgütlerin üçüncü bir işlevi de iletişi~oir. 

1--! 
ı;:)'-+ 



Üy~lerinin gereksinmelerini karşılamak amacı ile örgüt ken-

dine özgü bir iletişim sistemi geliştirmektedir. Dördüncü iş-

lev ise toplumsal denetimdir. Bu den~tim içsel ve dışsal ol-

mak üzere ikiye ayrılmaktadır. İçsel denetim örgüt üyelerine 

yönelik olup, onların örgütün yaşama biçimine uymaya yönel-

tir. D ı ş sa 1 d e n et i m i s e , grup d ı ş ı n d 2 yön et i mJ s e n d i:< a ı ar ve 

di~er biçimsel olmayan örgütler ile ilgilidir(55). 

Biçimsel olmayan örgütün, biçimsel örgüt yapısı ve iş-

leyişi üzerinde olumlu yada olumsuz bazı etkileri bulunmak-

tadır(57). 

Biçimsel olmayan örgüt, biçimsel örgüt ile bütünleş-

tiğinde işlerin görülmesi açısında~ e~kili bir sistem yara-

tabilmektedir. Bunun dışında işgörenlerin ait olma ve güven 

duygularını elde etmeleri için gerekli o~tam sağlamaktadır. 

Biçimsel olmayan örgüt işgörenl2re işyerinde kalmaların8 de-

~er birşeyler oldu~u duygusunu kaz3ndırarak işgücü devrini a-

zaltabilir. Aynı zamanda işgörenlerin iş ort2mının verdi~i 

gerilimi atmalarını sağlar. 

Biçimsel olmayan örgütün olumlu etki12~i olduğu gibi 

bazı olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Bunlarden en önemlisi 

kültürel de§~rlerin korunmasını temel alan biçimsel olmay3n 

örgütlerin, değişimg karşı gösterdikleri direnç sonucu işle~in 

(56) DAVIS,s.365-3G5; _eonard J.KAZ~IER,İşletme Yönetimi İlke

l 12 r i , T • O • D • '-i • İ . E • , A n k a ::- a , 1 9 7 9 , s • 1 9 5 • 

( 57) DAVIS, s. 367; İlhan cr'doÇan, İşletmelerde Bavranış, İstan

bul,1983,s.332. HlCKS-GULLETT,s. 
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gerektiği biçimde yerine getirilememesidir. Diğer önemli bir 

etken de üyeleri örgütün ana hedefinden uzaklaştırmasıdır. 

Biçimsel olmayan örgütlerin olumsuz etkilerini tümüy-

le yok etmek olurlu değildir. Ancak bu etkileri en azından 

zararsız duruma getirebilmek için yöneticilerin biçimsel ol-

mayan örgütleri, örgütün doğal bir parçası olarak kabul et-

meleri ve amaçları saptarken biçimsel olmayan örgüt amaçları-

nı da gözönüne almaları gerekmektedir. 

oiçimsel olmayan örgüt, biçimsel örgütten farklı ola-

rak o~taya çıkan, ortak düzgü(norm) ve davranış biçiml~rirıe 

sahip olan, ortak bir amacı paylaşan ve bu amaç için Karşı· 

lıklı olarak birbirlerini etkileyen iki yada daha fazla ~irs-

yin biraraya gelerek oluşturdukları toplumsal bir dizgedir. 

Bireylerin ait olma ve güven duygularının ., . . . 
geıışmesını 

sağlayan ve iş ortamını işgörenler yönünden katlanılması ko-

lay bir duruma getiren biçimsel olmayan örgütlere olanak ta-

nınması işletmelerin işgörenler ile ilgili toplumsal sorum-

l~luk alanlarından biri olarak düşünülebilir. Çünkü toplumsal 

bir varlık olarak insanı, doğal davranışlarından, gruplaşma 

isteğinden, dolayısıyla toplumsal gereksinmelerinden 3r:ndır-

mak olurlu de~ildir. au nedenle işletme yanetiellerinin oi~im-

sel olmayan örgütleri engellemek yerine, onl?r~n amaçlarını 

işletme amaçları ile bütünleştirme ve uyu~la~tırma y~luna git-

me leri gerekmektedir. 



Biçimsel örgüt yapısında olduğu gibi, biçimsel olma-

yan örgüt yapısınında yerine getirmesi gereken bir takım top-

lumsal sorumlulukları bulunmaktadır. Biçimsel olmayan örgüt 

amaçlarının ve eylemlerinin toplumun çıkarlarına ters düşecek 

nitelikte olmaması gerekmektedir. Bunun için biçimsel olmayan 

örgüt amaçlarının toplumu~ amaçları ile tutarlı olmasına özen 

göstermek gerekmektedir. Bunun yanında biçimsel olmayan örgüt 

eylemlerinin toplumsal ~orunlara çözüm getirici nitelikte ol-

ması da beklenebilir. Biçimsel olmayan örgütlerin amaçları a-

rasında, do~al çevrenin korunma~ı, güçsüzlere ve yoksullara 

yardım etmek gibi amaçlara da yer vermeleri gerekmektedir. 

Ayrıca bulunduki2rı ~şletme~in toplumsal sorumluluk.ile il-

gili proğramlarına göııül lü olarak katılmaları, onların sağ-

lıklı bir toplumun yaratılmasına katkıda bulunma mutluluğunu 

yaşamalarının yanında, işletme içindeki yerlerini sağlamlaş-

tırmalarına da olanak sa~layabilir. 



dırlar. Bi~ejlerin henen nemen tOm ortaK gereksinmelarin~ Ur-

gGtlar yolu ile gi~erneleri, bir çoK yazar, jilimad2mı ve yJ-

naticilari yskındsn ilgilendirmiş, dolayısıyla drçJtlar ve 

yUnetim~ne ilişkin çeşitli kurarn ve ilkeler ortay5 ~oymuşlar-

dır. Y~za~l~rın ilgi alanlarının çeşitlili~i arttıKça ortaya 

konan !.-:urE:ı;ııl=:rı belirli bir b:ışlık sltında toplamak 8::; gGçleoş-

me~tedir(SS). Bununla beraber, BrgOt kuramlarının b2~lıce ama-

belirli bir amacı g~r~e~leştirmek Ozere bir drgUtU oluşturan 

bgeleri etkin bir biçimde birleştirmektir(59). 

Yöne~i:ıı o~s;ünce vP uygulamasını etkileyen örgOt kuram-

larını ilçe syırm2k olurludur. aunlar tarihsel sUreç iça:Bin-

deki gelişimleri~e gbre; gelen~ksel(klasik), yeni g~lena~sel 

(NeoKlasik) ve ça~cıl (modern) ürgUt kuramlarıdır. 3u ~u~am-

lar h2r n2kaoar birbirlerinden ayrı ilke ve yantemler2 s2hic 

olsa!erda birbirlerinin almaşı~ı(alternatifi) durumund~ ~2~i~ 

tarnc·-nlayıcısı CuruiT1und2ıJırlar(60). Ju ned2nle, Ur~JÜL: !<ui':.:;r.1l2-

( 5:3 ) o;',.[\ ;:1,4 i J ' s . f) • 

(59) A~KUN, Organizasyon Teorileri s.31; KUÇ~L,s.45. 

(SG) 8ARA~S~L, s.212. 



rının uygulamada birbirlerinden tümüyle bagımsız oldu~unu söy-

lemak olurlu de~ilair. 

İşletme yJna3imi ve jrgütünde toplumsal sorumluluK kav-

rar.ıı, yirminci yüz'jılın 
. . . . 
ı:< ı n:: ı yarısından sonra gelişmeye baş-

lamış bir kevramcı~. Gelene~~el v2 yeni geleneksel drgUt ku-

ra~ları is2, ondokuzun::u yüzyıl son~a=ı ile yirminci yüzyılın 

ilk otuz yılı içinda geliştirilmiş Kur~mlardır. Oolayısıyla, 

geleneKsel ve yani gelanaksel y~natim ve Jrgüt kuramlarının, 

toplumsal sorumlulu~ düşOncasinin Jrtaya çıkışından yıllar Gn-

ce geliştirilmi~ kuraml2r olmaları, ou ku~aml2710 to~lumsal 

sorumluluk düşüncesi karşısındaKi durumlarının in::el2nmesini 

zorla9tırmaktadır. dUnunla beraber, ekonomiK çık2~ların öte-

sind~ toplumL'~ j_3t2k ve sorunlerına duyerlı olmak çı:!.ui_insı;ıni ::~yut-

lara anem veren toplumsel sorumluluk kavramının arta~a koyou-

~u ana dCşOn::aden nare~at 20il~i~inoe, gelanaksel v~ yeni ge-

sunda yorum va:aoilma 

Ge!anak32l va yani gelane~sel UrgOt kuraml~rı dışında 

ça~cıl UrgGt ~uramınında toplumsal sorumluluk kavramı karşı-

sınoaki Qurumu sla alınacaK~ır. 3unun için ~nceli~le ~ç tamel 

~rgDt kuramını inceleme~, cah3 sonra to~lums3l sorumluluk ba~-

ı:ı.-
- - 1 --. --

:..:!::. '- :. ; ,j:.:. .~. :; ::. :_ 



rıntılı jir oiçimde ortaya koyanlar, galenaksal ôrgOt kuram-

cılardır. Oaşka bir deyişle geleneksel örgüt <uramı, biçimsal 

~rgUt yapısının oluşturulması ile ilgili bir takım:kavram v2 

ilkelerden oluş5n bilimsel bilgi topluluğu olarak kaoul edil-

mektedir(61). 

indUstri devri~inin ve buna öa~lı alaraK ortaya çıkan 

teknolojik geli~mele=in il~ yıllar:nca Frederick ~inalow Tay-

l o r ı u n ö n c ü l ü ~ :_; n ü v 2 p ı: ı ~ ı 11 o i l i m s 2 l v j n e t i m v ak 1 2.i ş ı m ı 11 
, H e n r y 

Fe. y el ı u n d n c ü l '.1 ~ i.l n G v 2 p t ı g ı 11 v c n 2 t i m s ür e c i v s k l a ş ı m " v e i"l a x 

i.Jeb2r'in GncülJ~ünll 
_,_ ~ 

'J2Pt.ııgı geleneksel 

~rgüt kuramının çatısını oluşturmaktadırlar(62). 

netim yaklaşımı, genellikle üretim etkinlikl~rini temel alan 

bir veklaşımdır. Belirli stan82rtlar k=vmak, Oretimde verimli-

li~i en üst cUzeya çı~arm~K, ekonomi~ et~inli~i temel bir öl-

çü olara~ almak vs Dslirli bir asne~lema siste~i uygulayarak 

sa~lamak bilimsel y~netim yaklaşımının temelini oluşturmakta-

dır. Tsylar'un dnam~i çalı~malarından biri de hareket ve zaman 

etüdleridir. Hareket ve zaman stD~U işgtrsnlerin işelanında 

dizi çalışmalarcır. Tayl~r a;rıca ye~i Ocret siste~ler! geliş-
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ti~m:ş ve işlavse~ ustaQaşılık (fonksiyonel us~abuşılık) kav-

ramı Uzerinde de ayrıntılı birbiçimde durmuştur(53). 

Bilimsel y~natim yaklaşımı yukarıdaki açıkl~malardan 

da anlaşılcı~ı gioi bir UrgUt kuramı olmaktan çok UrgUtOn ait 

basamaklarında, atelye dUzeyinje i~lerin incelenmesi, stan-

dcrGla~ın geliştirilmasi, ücr2t sisteml~rinin oluşturulması 

çioi konulara iii~Kin ilkelerden olu~maktacır(S4). Insanın to~-

lumsal va başeri yanu Dzerinde durmayan bilimsal yanatim yak-

laşımı, işgUrenlerin yüksek ücret sa~lama peşinde oldu~u gd-

rüşündan hareKat ile onların yanlız=a, çalışma yetileri(kapa-

siteleri) fiziKi gUçleri ve dayanıklılıkleri Dzerinda durmuş-

tur. 

Henry Fay8l'un ancülil~UnU yaptı~ı yanetin s~~eci yak-

laşımı, Taylor'un atelye dOzeyindeki çalışmal2rına karşılık 

daha çok BrgDtsal yapı Dzerinde duran oir yeklaşımdır. 3ilim-

sel yanatim yaklaşımınca oldu~u . . ' . ' 
ç;ıoı e~<onornıK ussallı~ı(resyo-

nelli~i) temel alan ydnetim sDre=i yaklaşımına gJre bir drgDt-

teki eylemler te~nik, ticari, finansal, muheseG~ gUvenlik ve 

y~netim eylemleri olmak Dzere altı bUlGma ayrılmaktadır. au 

oır. Yanatim eylemleri de plen:ama, organizasyon(drgDtleme) 

~ --. . "" 
~.,.uyu;-r;J..r-::.;.:ı~~2j 

(63) ciAR~3~~~ s.123. 
(64) KGÇ~L,s.52-53; a~~A~~~~,s.135. ANADOLUONİV~ 

Afalrar Rlilıdl 1 i 



etkinliği 
, . .., ' 

S2fd..LCıllaı< için üretim, işgören, hum~adde kaynakları 

ile di~er birimler arasındaki yapısal ilişkiler, işbdlümü yo-

lu ile uzmanıaşma ve bölümlere ayırma,yetki ve sor~mlulukla-

rın oelirlenerek biçimsel örgüt yapısının Kurulması olmuştur 

(65). Fayol'dan sonra ydnetim sUreel yaklaşımını geliştiren 

James rlconey ve J1lan C::.;::<eiley, "C:ncüstrive Do~ru" isimli ya-

pıtlarında ö~gJtJn etkili oladilmesi için oiçi~selleştirilma-

si, ~ununca il<2 ve yBntamlere dayandırılması gerekti~i gd-

rDşünü savunmuşlardır(55). Uyumlaştırma üzerinda önemle dura-

rak bu işlevin ydnetimin di~er tüm işlevlerini içeren önemli 

bir üzelliği oldu~u görüşl.:ııce birleşıTıişlerdir. 

Geleneksel yönetim ve ~~gDt kuramlarının DçDncUsD ola-

rak kabul edilen va ôncülO~OnD ~i~an toplumbilimci Max Weber' 

in yaptı~ı, daha sonra Robert Marton, Peter Selznick ve Alvin 

Gouldner gibi y:::zarla::' tsref:..nd:.:ın ,;eliştirilen bürokrasi yak-

l:::şımının temel dayena~ı d::: ai~er ç2leneks2l yaklaşımlarda ol-

duğu gioi ekonomik usa~llıktır(S7). Jeber'in geliştirdiÇi top-

lumsal kuramın oir ~0lümün0 olu~turan bürokrasi yaklşşını, 

etkin oir örgJt ya~ısının kuruluşu ve işleyişine ilişkin ilke, 

kural ve ydntemlercen oluşan oir ya~la~ımdır. Weber örgütleri 

inceler<en; Gürokrasi acını verdi~i bir bütünün azeiliklerini 

belirlemeye, Jrgütlerin jÜyOmesini ve bGyJmeeinin nedenlerini 

(66) A~~U~, C~~2nizaayon,s.32; ~ARA~S~L,s.SJ-51. 

(57) ~OÇEL,s.71; 0~~E~~,s.S-1J. 
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de9işmeleri ayırmaya, bürokratik örgütün ~ol ve etkilerini 

ortaya çıkar~aya çalışmıştıL. Bu inceleme va araştır~ala-

rında, oünya gôrüşüne, aeUer yargılarına yer vermeyen weoar, 

saf gelişiniş bürok~asiyi ideal bürokrasi ola~ak nitelendir-

~iştir. İdeal bürokrasiye gdre bir argüt}e garevli işgdrenler, 

tüm güçlerini bulundukları orunun gerektirdiği iş ve görevle-

rin yarina getirilmesine harcam3ları gerekmektedir(S3). au-

rokrasi yaklaşı~ının etkin bir örgüt yapısı kurulmasına iliş-

kin ortaya koydu~u ilkelari aşa~ıdaki gibi sıralamak oluflu-

cur(S9). 

İleri bir işbdlümü; .işy~renin yaptı~ı işte kısa süre-

ae uzmanlaşm~3ını amaçlamaktadır. 

- Yet~inin msrkazileştirilmesi; işbalümü ile parçalanan 

işler arasındaki uyu~ıl~ştırma yet~inin merkezileştirilmesi i-

Ussal b~~ iş;ören yönetimi va programı; Bürokrasida işe 

alınaca~ birey il~ iş a~asında tam bir uygunluk sa~lanmakta-

dır. Su ne~enle i~e alınacak bireyin bilgi ve yeteneklerinin 

işe uvgunl.u·~unun belirl:::niıesi için ussal bir sınavın yapılma-

sı, atamalar ve yOKeelmaler gerçek ôlçülere gôre yapılmalıdır. 

- 20rokrati~ ilke ve Kurallar; çeşıtlı orunlara ilişkin 

oelirlenmiş ha< ve d~evl.ar yazılı ilke va kurallar durumuna 

-~ayıt va ayrıntılı bir dosyalama sistemi; 2u na göre 

oOr~~~asi22 ~rgOtQn sGreklili~ini ve etkinli~ini se~lamak için 

58) BARA~S~L,s.165. 

sg) JE~~Ll,s.I0-13; hOÇEL,s.72. 



ayrıntılı kayıtlar tutularak ileri bir dosyalama sisteminin 

geliştirilmesi gerekme~tedir. 

Geleneksel drgDt kuramı, sJrekli olara~ en iyi biçimsel 

örgD~ yapısının oluşturulması ile ilgilenmiştir. ~yrıca bir 

çok ôrgDt için geçerli olabileesk birtakım ilkelerin oslirlen-

mesi ile drgüt ydnetimi ile ilgili inceleme ve araştırmalara 

önemli bir kat<ı saQl=mıştır. 

Gelene~sel örgDt kuramının yJnetim ve örgüt ı. 1::::; ... ~ ara ş-

tırm3 ve uygulemalara oian katkılarına karşılık, insan agesi-

nin topluı,ısal ve duygusal ydnlerinin göza:--dı edildi~i görül-

mekteair. Geleneksel örgüt kuramının insan tipi "Ekonomik in-

san" tipicıir. Buna göre insan kendi ekonomik çıkarlarını en 

üst dOzeye çık2ran (Maximize eden) divranış biçimlerini ona 

~öre ayarlayan bir varlıktır. Gel~neksel kuramın dayandı~ı in-

sa~ tipi avrıca insanın kişisel çıkarları peşinde koştu~u, baş-

ka bir dayiş:e cancil oldu~u; bunlara ek olarak tembe~ karar 

ve uygulama yetene(inin yetersiz olduQu şeklinde versayımları 

içermektadir(70). Geleneksel argüt kuramına gdre bireyin iş~ 

ydneltilebilmesi için ekonomik gDdUl2me araçları yeterli ol-

maktadır. 

Geleneksal örçüt kuramında kararlar örgUte ençoK yarar 

saJlay2c2K oiçimda alınDakta ve başlıca har2ket noktası akono-

mi~ etkenliK olmaktadır. jrgütün bir Dyesi olarak insan yanlız-

(7~) 3~~A~~~L, s.19S. 
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ca üreti~ aracı olara~ kabul edilme~tedir. İnsanların 

davranış V2 Ç2D2lar~ Ônemli alçüde 2~ono~ik bgelarin etkisi 

altında bulunma<tadır(71). 

Eldeki ~aynaklar ila olabilen en üst cüzay~e verimli-

li~i hedefleyen geieneksel argOt kuramı~ın Uzarinde an çok 

durcu~u konuların jaşında ussallı~ va işbjlümü kavramları gel-

yanlızca ekonomik oir:imler ol2~2~ k2bul 2dilmiştir. 

bir birim olm3nın yanısıra ukapalı sist:=m" öz:::lli~i göst=ren 

drgDt çevre ile ilişkilerini, taknclojik, politik, kültürel 

ve toplumsal de~işimleri ve etkileri göze~Jna almamaktadır. 

Ayrıca biçimsal bryüt yapısının üzer~nde onemle durulmasına 

karşılık biçimsel olmayan argüt yapısı tümüyle gözardı adil-

miştir. 

b- Geleneksal Yönetim ve OroOt Kuramının Toplumsal 

Sorumluluk Kavramı ~arşı~~ndaki ~urumu 

Toplumsal sorumluluk kavramı ge~2nsKsel d=gJt va yan~-

t i m :< u r am J. n d c: ü z e r i n d 2 d u r u l ma m ı ş v e i n c; s l e n m s :-:-ı i ş o i r k :::: \J r ::; ;n -

dır. G2~enei<sel düşünc.~ C: vcnlızc2 8:rgütGrı sı:;iııs2l yepısı 

Jzsrinde durularak daha etkin bir Jrgüt ya~ısının nasıl kuru-

labilece~i, eldeki ~aynaklar ila en üst düzay~2 v2rimlili~in 

ekonomik amaçl~rına ulsştıran ins~n J;esini~, =ı~=- fizi<sel 

ögelerden f3rklı tutulııc:cıı~ı 
,. .. ... '. 

Q·.J.:':_j l:ll~k ~~=ı=-. 

(71) ORAL, s.SO. 
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gDvence verilmay2n işgôrenler s~zleşme ile işe alınan ve sJz

leşmenin bitimi ile işine son verilen bir Dtetim etmeni olarak 

kabul edilmiştir. 

G2lenek3el yanatim ve JrgDt kuramının ekonomik etkin

liK ve varimliliGi ilke olarak edinmesini v~ bu ilkeleri uy

gu_am2y2 aktarm~sını haklı çıkaran ortam ko~ullarının endUst

:: ~ o ev;:· i ı rı i. n~ ıl L l ~< yı ll cı rı n da b ulunma s ı n 2 k i::l r ş ıl ı·,-( , b u i< ura m ı n 

insan dG2Sinin toplumsal ve duygusal y~nlerini ~özardı etmesi, 

o~t~ya çıktı~Ls~ı dUnemlerde bile birçuk ~arşıt tepki ila Kar-

şıiaçmaiarın~ ~eden olmu]tur. Gerçekten da insanın e~onomik 

Ç]2~'e:kainme'c::Ori dışında toplumsal bir verlık olarak bir takım 

g~reksinmel2ri bulunmaktadır. 

Toplumsal sorumluluk kavramına göre işgörenler, işlet-

mE ~rgDtDnUn iç çevresi ile ilgili toplumsal sorumluluk alan

larını oluşturmaktadırlar. İşgörenlere ilişkin toplumsal so

r~mlulu~ alanl3rl çalışma koş~llarının iyileştirilmesinden, 

toplumsal hizm2t~2re, e~itim ve geliştirme hizmetlerinden, U-

z-el yaşarn sigortc.:sının sağlanmasına kadar oldukça geniş olan 

bir uygulama alanını içermektedir. Geleneksel tirgüt kuramın

da işgürenlere ilişkin toplumsal sorumluluk alanları konusun

da herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Ucret sistemlerinin 

gsliştirilmesi, hareket ve zaman etüdlerinde uygun dinlenme 

molalarının s~~tanması, işg~renlerin fiziksel güçlerinin öl

ç~lme3i gibi çalışmalar, tümüyle ekonomik verimlili~i artırma

ya ybnelmiş ;3lışmalardır. Bu çalışmalarda işçinin mutluluk 

ve genliQi(refahıJ gazanDnde bulundurumamıştır. 

Gelene~sel yônetim ve BrgDt kuramına gBre işletmeler 
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kapalı sistam öz2lli~i g~sterm~~tedirlar. Bu nedenle dı~ çev-

rede ortaya çı~an k~ltDrel, politi~, ekonomik, topiu~ssl de-

~işmeleri uyyulamaya a<tarmaları ve ou da~işimlar~ uyum sag-

lamaları zorl2şmaKtacır. Çevresine ~apalı olan bir işletme-

nin, çevre Korunması, doQal kaynakl2rın korunması, tJkatisi-

larin korunması gioi dışsal sorumluluklarını da yarina çatir-

da dD~OnJldJ~Gnda, toplumsal sorumlulukl~rını yarina gatir~s-

si b i T' 
~- yana, bu gibi sorumluluklarının bilineina ulaşması bile 

olu::'lu degildir. 

Sonu~ olarak el~a edilen tUm Jretim K~ynaklarının, kı-

sa sUrade ekonomik k~rlılı~ı artırması va MrgDtlerin bDyUmesi 

a~acı ile kullanılması, ekonomik eşitsizli~in yanısıra, top-

lums2! bir eşitsizliGe ve zamanla ka~geşaya neden ola8ilir. 

6u durumda geleneksel UrgUt kuramı~ın, toplumsal sorumluluk 

kavramı ~le batdaşmsdığı görülmekt~ui~. 

B- YENİ GELE~E~S~L GRGJT KURANI VE TD?LUM~AL 50~UMLUL0~ 

a- Yeni Geleneksel brgüt Kuramı 

Galene~sel yJnetim ve drgüt kuramları, endGstri o~vri-

minin ilk yıllarınoan, 193J lu yıllara kadar ürçütlerin ya~ı 

ve işleyişine yol gdateren kurarnlar olmuşlardır. 1929-33 yıl-

ları arasınja yaçan~n dUnya e~onomik bunalımı il~ oirlikta 

artan devlet denetimi ve ~rgütlerin işleyişlerinde ortaya ~:-

kan bazı aksamalar, yönetici ve bilimadamlarının iloilerini 



ö~gütün etkinliği ve verimliliğinin ütasind~, örgütü oluştu-

ran insan Jgesi üzerinde yoğunlaştırmalarında etkili olmu~tur. 

Y2ni geleneksel ~rgüt kuramı üneelikle geleneksel ~rgüt 

kuramının bazı eksiklikl~rini tamamlamaya ydnalmiştir. au ek-

sikliklarden en önemlisi, hiç tartışmasız, insan ögesinin top-

lumsal bir varlı~ olarak di<kata alınmaması~ır. 6u nedanl2 

yeni geleneksel kurarn insan tgesini incelama konusu yaparak 

geleneksal kuramın kcydu~u katı ilke ve yöntemlere karşı çık-

mıştır. 

Yeni gelenEksel yaklaşımın öncülü~ünü rlarvard Dniver-

sitesi, endüstriyel ruhbilim profestirlerinden Elton Mayo yap-

mıştır. 1520 li yılların sonları ile 1S30 lu yılların başında 

çalışma arkadaşları ile birlikt2, Arn~rika Girl2şik Devletlerin-

da, Chicago eyaletinde, . ' ' . . 
şırt<2Gını:ı 

tOm çalışmalarına yol g~ster~iştir(72). 

Hawtherne araştırmalarında culgu v2 aorıuç:l~r:ı 

ulaşılmıştır(73). 

1. Üretim düzeyinin oelirleyisisi fizyoloJik yetilar 

(kapasiteler) da~il, toplumsal dOzçDlerjir(~ormlar~ır). 

2. Ekonomik olmayan, başka jeyişl2 ~sra ile ilgili ol-

mayan ddDller ve yaptırımlar işgôrenlerin cavranışını Jnem~i 

C ? 2 ) ~~ ;ı f'i U i .j , O r g a n i z a s y o n • • , s • 7 J ; Ci a r a n s e _;_ , s • 2 3 c , ,:_; :: .~ C: i._ l , s • S 1 • 

(73) AŞKU~, Grqanizasyon .. ,s.74. 
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sınırlandırma~tadır. 

3. İşgöranler g~nelli~le birey olarak de9il, bir gru-

bun Dyesi olarak davranışta bulunurlar. 

4. DüzgOleri belirl~mek ve bunlara uyulmasını sa~lama 

du araştırmaların bilims~l y~netimds yol a;tı~ı başlıca de~i-

5. au araştırmalar ila Mayo va ar~adaşlarının yazıları 

sonucu insan ili~kilari gjrOşD aşa~ıdaki noktalar Uzarinde 

durmu~tur. 

- DOzeylerarası iletişimin anemi. 

Alt düzeylerde belirli bir davranışın nedenini açık-

lamanın önami. 

- Kandilerini dolavaız biçimde stkileyan sorunlsrda 

üst orun~ar tar~fından verilan ~ararlara alt orunlarda b~lu-

narların ~atılmalarının anami. 

- ~erek aaha fazı~ ila~işim2 uygun, gerek işbirli~ini 

dzsndirici olan ve yanlız işle ~2~~1, işg~ren ile ilgili so-

runl2rı da gdzbnGnda tutare~ eşit ve k2yfi olmayan bir ydne-

tim s2~laysn damokrati~ dndarli~in jn2~i Dz2rinda durulmuştur. 

......, ...., -,' -
i....;.!.:_. w~ .< u :- 2 m ı ı: :. n oUyG< bir ooşlu~unu 

179 



kapatmıştır. ~yrıca, iggörenl~ri çalışmaya yJneltmenin tek yo

lunun ekonomik b~klenti va çıkarlar olmadı~ı, toplumsal gerek

sinmalerin karşılan~ası durumunda en az ekonomik g~reksinmele

rin karşılanmasınja oldu~u gibi çalışmaya yön~ltilebileceklari 

sonucuna varılmıştır. 8Jyl2ce çelanaksel drgDt kuramında tem2l 

alı n 2 n 1
' aK o n c m i K 2. n s 2 n 11 tip i n e K ::ı:- ş ı 1 ı k ve n i-gele n e k s e 1 ör g U t 

kuramınt2 tem2l alınan insan ti~i 11 toplumsal in3an"tipi olmuş-

tur. 

Yeni çelenaKse~ ôrgDt kuramının BrgOtlerde insan dav-

ranı~ları ile ilgili olar::::k 11 to;:ılumsal sistemıı anL:ıyışını ür-

tJÜt kuramın::ı getirmeleri yönünden büyük ketkıları bulunmakte

dır. Ancak bu kuremın, biçimsel olmayan ~rgüt Uzerinde ~nemle 

durmasın2 karşılı~, oiçimsel ~rgüt yapısını gdzardı etmesi çe-

şitli eleş~irilere yol açmıştır. Kurama yapılan eleştjrilerin 

b ir baş i< a \f ön U n C ci::: i n s::.:: n 2 ar ı 11 k u k le 11 gibi oy na te n ::J.:.. r va K 1 aş ı m 

drçJt kuramının or~ay2 kcycu~u insan ilişkileri yaklaşımı, oir 

takı~ öne~siz, gUr;Ol vs tanımsal bilgi toplulu~undan oluşmuş 

bir vaKlaşım olarak <a~ul sdilmektedir(75). 6aşka bir deyişle 

yeni galsne~sel ~ur2~, insan ilişkileri ile ilgili araştırma 

ve g~zlemlers dayanan yakleşımları uygulamaya ektarmada tam 

18ü 



------------

b- Yeni G8lenaksal Orgüt Kuramının Torlumsal Sorumluluk 

1"'1 a v .r :ır~ ı f~ a r ş 1 s ı n d 2 :< i D u r u m u 

Y2ni g~L~~eksel Urgüt kuramı, geleneksel argOt ~ura-

nı ı rı ı n U n ~ m v 2 r ,ıı '~ j i 6 i i n s a n ö g 2 s i n i n t o p ı u rn s a ı v e c.i u y CJ u s <J l V ü n -

lerine e~iler~k, insan davranışlarının ve ilişkilerinin verim-

!ilik Uzerindeki etkilerini inceleme ve araştırma konusu yap-

mıştır. Araştırmalar sonunda elde edilen verilar insanların 

~nlı7c~ ~~onomi~ b~_kl_=nti ve çıkarları için üretken olmadık-_ y,.,, - ~ _,, . ,_,, ' 

larını, toplumsal bir va~lık olmanın gerektirdi~i 
' • . r • 
oı:::"C:::r-::ırii ıs-

bileceklarini.açığa çıkarmıştır. 

Elton Mayo işgarenler Uzarinde yaptı~ı araştırma ve in-

c e 1 e m e 1 er i 1 e '' i şlet m e ler i n top 1 u m sa 1 s or u ml uluğ u" düşün ca-

sine ~nemli katkıları olan bir insan olarak kabul edilmekte-

dir. Özellikle "Hcıwthorne" deneyleri, yanetim ve emek ilişki-. 

lerinde yeni bir ça~ın başlangıcını oluşturması yanOnden top-

lumsal sorumluluk kavramı açısında~ av~ı bi~ ~nem taşı~akta~ 

dır. Eltonmayo çalışmalarında işgaranleri ayrı ttir va~l:~ o-

larak kabul etmenin ve onlara ekoncmik taklentilerinin yanı-

sıra, toplumsal gefeksinme!eri oldu~u dUşOneesi ile yakLaş-

marıın, işyerindeki verimlili~i artırabilece~ini ortaya koy-

muştur. Maya bu düşünceleri ile önce işg~ranlere deha insan-

cıl koşullara sahip bir çalışma ortamının sa~lanmas:n: ve 

Tonlumsal gereksinmelerinin gi~erilmesini, ek~nomik k~rlı!ı-

~ın ise daha uzun ddnemler için düşOnClmesi gersk:i~ini sa-

görüşler, toplumsal sorumluluk ~O~Oncesins ol~ukçak ya~:n 

görünmektedir. Uzellikle uzu:ı 
-1 • • -, • 
l!Onem..L:. 

(76) Joseph W.Mc GUIRE, Business and Societv, ~cGraQ ~ill ~ceK :c~~a~y, 

Newyork,:9ô3,s.55-68. 



lılığın planlana~a< insanların daha saslıklı va rahat bir or-

t2~da çalışmalarının sağlan~ası, tümüyle toplumsal sorumlulu~ 

içeri~inde yer alm~ktadır. 

Yeni gslaneksel kuram, işletme Brgütünün ıç çevresine 

ilişk~n to0lu~ssl sorumluluk ~i2nl2rını oluşt~~an :şgörenl2r 

üzerinde ansml~ duran bir KU~2mdı~. Ancak ~ugün, işgUranlera 

iliş~in toolumsal soru~luluklar, onlara yanlız=a insancıl ve 

toplumsel bir çalışma ortamı yaratılması ile sınırlı kalma-

makta, toplumsal hizmetlerden, ~zel sigorta va emeklilik fon

larına; toplumsal yardımlardan e~itim hizmetlerine kadar ge

niş bir uygulama alanını içErmektedir. 6ununla beraber, yarım 

yüzyıl öncesine ilişkin koşullar gözönüne alındıQından, işgö

renlere daha i:ısancıl ve toplumsal bir çalışma ortamı yaratıl-

ması düşUncesi, o dUnem~2 toplumsal sorunluluK konusunda il~-

riye do~ru atılmış an~mli bi~ a~ım olarak kabul edilebilir. 

Yeni geleneksel ~uram, lşl2tme~in iç çevresini oluştu-

ran insan ögesinin toplumsal ve duvsus2i yönlerini inceleme ve 

araştırma konusu yapmasına karşın, jrgOt~n dış çevresini oluş

turan politik, ekonomik, kDltürel, toplumsal de~iş~enleri ve 

bunların UrgOt yapısı ve işleyişi Dzerindeki etkileri Uzarinde 

~urmamıştır. au yönJ ile yeni geleneks~l kuramın örgDt modeli 

çJsteren işlet~= drgDtUnün dış çevre~e olup biten gsli~mele=e 

lu<larını da y2rine getirmeleri s~zkonusu olmQyacaKtır. 
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Sonu~ olarak, yeni geleneksel kurarn toplumsal sorum-

luluk :<avramının .. , . ' . 
un.~m..:..ı oır ol2n işgôrenler ile 

ilgili sorumlulukları gazGnDne aldıGı halde, içinda bulundu~u 

topluma ilişkin s~rumluluklarını gbzardı etmiştir. Bununla 

beraber yani çalene<aal kurEmın ilke ve ybntemlerinin,bugOnDn 

toplumsal soruml~luk dDşDnsesina ışık tu~tutu gerça~i gbzardı 

2dilrncr:ıelidir. 

KAVRAMI KA~~ISINDAKİ DURUMU 

. a- ÇaQcıl YJnetim ve Örgüt ~uramı 

Ça~cıl yanatim ve örgüt kuramı, iki farklı uç noktayı 

oluşturan geleneksel kurarn ile yeni geleneKs2l kuramın ilke 

ve yönte~larini yaniden düzenleyerek eksikliklerini ~am2~1ama-

y a y ö n 2 l iTl i ş b i r k u :r 2 m d ı r . Ç a ~ c ı l y d n =: t i m v ~ ö :r g C t ~<: ~ı r 2 m : n ı n 

Sistem 0 beli~li bir 2meç için ~i.raraya getirilmiş. Bir-

birlerine ba~lı va karşılıklı a~k~laşim içinae bulunan ~g2l2r-

ramı olarak sistem yaklaşı~ına gar2 d~çGtlar, <arşıl~klı ba~-

lı b~lUml2rden oluşan, h2r bJlJmDn jelirli k2t<ıiarda bulun-

ele alınmaktacır(77). 

katkısı GrgDtDn açık toplum22~ ~ir siat2~ ol~raK ele aiışın-
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süreçler ve ara~lard5n oluşan bir bütJn olarak ~le alınmakta-

dır(7S). Jrgüt~ oluşturan, insanlar, biçims~l Grgüt v2 biçim-

sel olmayan drgüt, makinalar ve maddi kaynaKlar alt sistam 

durumundadırlar. Jrçütü olu~turan siste~ııı~r, etkin bir 

Grgüt yapısı V~ işleyişini s~Qlayac2~ biçimd2 karşılıklı i-

ve drçütün bütUnU üz2rind~ 

disini oluşturan 5~~ler ııe birli~te girdi süreç-çıktı eylem-

larini gerçe~laştirir va garioildirim yolu ila dengeye ulaşma-

ya çalışır. Giroi sistsrnin belirli bir düzeyde evlemda bulu-

naoilmesi için çevrasinden aldı~ı tüm kaynaklardan oluşmakta-

dır. Girdiler, belirli bir dönüşüm süreci ile çıktı d~rumuna 

getirilirler. Çıktılar örgütün kaynak aldı~ı çevreye verdi~i 

ya da içinde bulundudu topluma verdi~i mal ve hizmetlerdir. 

Gerı besleme ıs~, bu akısın ge~akti~i biçimde ve ~Lsin~isiz 

Bu akış sis~emin dangeli ouru~unu s~~layan sır akıştır(~S). 

ları ı<ayn2kl2.rı 
' - . ... . 
G·:=-L:..I'l.l oır oJnUşUm sDreci sonunCe ~ıı<tı ola-

likte ç:ı<tı~ara ili~~in ~il;i:sr ;sri-aildirim yolu il2 tek-

lu ile :=ıl::::.~ı ' ' 
Ç2.~:..·}:T12l::J:':..il0 : e::ı::: l ne ür2-

cnn AŞ n LL~, -- . u r ·; a n ı. z 2 2 v c ;ı s . ~· i • 

(?9) nDÇ~L, s.107. 



Kararlarınds gdzönünde bulunourmaktadır. 

Sidtem ya~laşımının işletme ôrgDtlari Dzeri~de~i O 1 ~"'"!,:::: T' ---· 
bir etkisi ~a to~lumsal sista~ kavramıdır. İşletmenin toplum-

ssl bir sistem olara~ kabul ediln2si giderek dnen kazanen oir 

konudur. Toolunsal sist2m dJşJncesi, ydnatlm ~avramını bir kJl-

türel ilişKiler sistani olara~ 212 alma~t~~ır. Toolumsal sıs-

tam Kavramı toplumbilimi (scsyoloji) ila ıçıçe bir kavramoır. 

Sistam içinda yer alan biçimsal va oiçi~sal olmayan örgütlerin 

brgütUn an Unsmli varlı~ı olarak insan di~er insanlar 

ve onlardan oluşan biçimsal ya ca oi;imsal olmayan çaşitli 

gruplar ; 1 ~ 
..ı. ..ı.- iliş:< i içindedir. 3u cururn örgüte tc;.Jlumsal 0..;.., 

nitelik kazandı=maKtatır. Toplums~l G~r sistarnin varlı~ını 

sOrdUrmesi çevrssincsn bir ~3~:m ç~r·'i~2r almasın2 ve bu gir-

y2nlızca 

t2min yaşama ve gElişme ;DcCnD ~oruvaoilmasi en a~ ~u airdi 

çıktı alışverişi Kadar, toolumda ortaya çıksn politi~, 1 ..... _J,_ •• 

'<Ulı..U-

y;::;;:ııs:nc Li-

çüt \j2~l5l jz-::::i:ıs:~ :JL!i'2I"S<, ~iç:.cns~l V~!-Jl\j=.. ç;dza::ıoı 2tr;ıesine .... ,\ 

(80) ·;;icna:r2 
ıı.::~ -· '-~··

-z_.!..::J -..ı='t1 

--------~--------------(nszir~n,i·~~c~) s."!:;";. 

- . . 
.:...:~;<.:. ~ ~ \'1:. ~ 

E. ~~C3~;·~z·~ı:::=:_; ( ,~:=v. ~~.<::-~~~ ~Z~-iUL) 
~.T.~.~. Jergis~,C.XVIII,s.2 
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kar~ılık, sist~~ ya~laşımı ne~ i~i trgDt yapısı Uza~in~a d~ 

durmuştur. Sistam ybKla~ımı oiçimsel ve biçims2l olmayan or-

güt yapılarını bir bDtünün parçalarını olu~turan ger~~ kendi 

ilişkileri olan jgeler olara~ ele alınmı~tır. 

remda ve uygulamada yeni ~cyutl3r ve yeni yaklaşımla= getiren 

yanetimi ils ilgili kullanabilec~kleri kavram va araçların sa-

yısını niceli< va nitelik yjnünoen artırmıştır. uöylecs';X ör-

güt yön..::timine ilişkin belirli bir düşünenin ortaya çıkışını 
c. 

saglamak ve geliştirmekle, yönetimin karmsşık çevresinin ve 

sorunlarının açı~a çıkartılmasında yönaticile~e ışık tutmuş-

tur(2t). 

!J- Çağc::ıl YCinetim ve Orç;üt L4:...::-c·ıının To;:ılum:::sl Sorumlu-

Sist~m ya~laşımı, işletmalerin tcplu~sal s~ru~luluKia-

rını algılamalarında an2mli katkıları olan bir {aklaşı~dır. 

Açık sistem dOşDncesi, işletmalerin dış çsv~alsri ~la olan 

ilişkilarine yeni boyutlar kazandırmıştır. Gelene~sal vs yani 

çalanaKsal kuramda dış çevreyi gbzjnüns almayan ve ~a~alı sis-

tem ~zalli~i gtstarsn işletmelar sistem ~U~Uncesi il2 yaş~ma~ 

vs gslişmsk i~in topluma olan ~a~ımlılıKlarının vs s=rumiwluk-

larının Dilincine ula~maya başlamışlardır. 

(St) . -, 
nc.;.,c.:..., s. 'l14 ; V uZ i:J ;~ T , s • G 3 • 



Açık to~lumssl oir sıs~am olarak işletme drgUtU daha 

üst oir sistam olan to;:ılumun ı ' 
a.ı.-c sistemidir. Topluru olu~tu-

ren aila, devlet, hukuk gibi yapısal Jgaler ile sürekli iliş-

ki ve et~ilaşim içindedir. Bu ilişki ve etkileşimlerdeki den-

ge va sJreklilik, işletmenin varlı~ını koruması yônünoen dnem-

li ölçüde gereklidir. Gir~ilarini toplumdan alan ve çıktıları-

nı yine topluma varan işletme ;ari bildirim yolu ile dengeye 

ulaşmaya çalışmaktadır. Seri bildirimin işlerli~i va "'- ' . ı . '" . 
ec.:<:ın ... ı;ıı, 

i~letmelerin içinde bulundukları toplumun isteklerine ve so-

runlarına ne dlçDoe karşılı~ verdi~lerini ortaya koymaktadır. 

ÇDnkO geribildirim toplumoan işletı~2ye oilgi aKışını SB~layan 

etkin bir araçtır. 

Sonuç olarak, sistem yaklaşımının işletme ve toplum a-

r a s ı rı j a :< i i l l. ş i< i l ~ r i v u :: g u l am 2 s ı , i ş l 2 ~ m e l 2 r i n i ç i n d e . b u l u n -

jukl~~ı t~~l ım~n is~2Kl2rine ve sorunlarına a~ilerek ~u konu-

da birtak:m tc~l~msal sorumluluklar yC~lenmelerine necen ol-

muştur. Sdylaca işlatmeler, skononik, k~r sa~lamanın Utasinde 

içinde bulun~u~ları t~pluma yararlı eylemlerde bulunma zorun-

lulu~unu ouymsya başlamışlardır. 

Bistem ya~laşı~ı~ı~ to~lums3l sorumluluk kavramı karşı-

.! -:.::::. --...L--, 
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IV i:ŞL:ETME YoNET iMi~t\fDE 

TOF'L\.JMSAL SORUMLULUK 

KAVRAMININ UYGULAMALI 

SORUNLARI UZER±NDE 



------------------

9- ÇEŞİTLİ İ ŞL'~ Tf1itL ;::r, l :·.j V Jı,JC:T :t [•'lL. :::Ri [JJC: T LJP:...:J:o1SriL 

İşletme v~netiminda toalumsal - ' 
sorumluluk k2v~emının ~v-

gulemalı sorunlarının oelirlenm2sin9 ilişkin, ta~2mı Es~işe-

hir ili sınırları içinde olma~ Dze~e, oe~'i org~nize sana~i 

bblgesinde yer alan, bulunouklGrı endDstri kolunda, çen~lli~-

le ekonomik ve toplumsal ~tki yapma gDcUne sahip olan altı dzel 

işletme araştırma 
. . ·-'. 
ıç2rıgıne ::ılınmıştır. 

Araştırma kapsamına alınan işl~tmal2r2 v~neti~ileri t2-

r c f ı n da n v c n ı-: l2 :n 2 ·~·. üz~ 2:' e , i ş ı.= tm 2 ~ :2 T' i n 2 rn 2:; , f el s 2 f 2 , ç ol i -

tiKelarının va ybnetim işlavle~inin toplumsal sorumlulu~ ~av-

ramı ka:~ısıncaki durGmu il8 ilgili sorul~rden oiuşan bi~e~ 

an<et formu v~rilmiştir. 
- . 
1-\nı<etın :::m:::cı, toplu;n-

sal sorumluluklarını • !.. ~ .. • • ' • ' , • • 

yerıne ge~ırıp getırmeoı~ıerını ortaya 

koymaktan çok, konunun işlet~aier açıaından ne alçDte uygula-

nabilir old~~unu jalirl2y~r2k uygu!~~ada ertava ~ı~an sorun-



ıa sayıda işletme Oz~rindB incelenBDilmesini en~allemiştir. 

Ayrıca oazı işletma yUnaticilerinin ilkelerin2 aykırı oldu~u 

kaçınmaları, oazı işletmalerde ar~ş~ırma çaoalarını tUmCyle 

engellemesi, era~tırm~ kapsamının gidarak d3r3lmasına naosn 

olmuştur. ~u ~urumda anket formundaki sc=uları yanıtlamayı 

kabul eDen altı dzel işletme ara~tır~a içeri~ine alı~mıştır. 

. . 
~~- :LŞL'i:Tı'ıC:L.C::iHi·l Tr\iJITHii vt: .C\r\;.;ŞTIRf··ı,.:; SOıJUı~u~·ifH 

İşletm2 yönati~inde toplumsal sorumluluk konusunun uy-

gulamasına ilişkin sorunların oaha açı~ oi;imda gUrDlebilmesi 

için i~letmelarin anket formunda yer alan sorulara vardikleri 

yanıtları vermek yar3rlı olaoilir. 

A- l'1İHL1Jt 

n'' u' ·,""J uLu'' i.:ı y --- -.-,· _,_., "ı);::_ '-, ', ', _.,·'n"' ·u' '·,'.4 T.ı.. ::.,_--,'n' L" ~. •• .- • ' • • ..• • (' • , , · , · · _ , , _ ::.s K ı ş 2,., ır· ur ;ı 2 r: ız e ;:ı ana yı 

bölgesi, ancni~ şirKet. 

Ssrmaye: i.2CD.CJOC.CCO.- 255 kişi, 

Dr2tim: 70.JOO ad~t/vıl snoa Gra:i~i. 

aKs2su2rl~rını Jra:en işlet~a, 193S ;ılından itibaren 

turoa raovan v2 K2t~lici< ~reti~ine g2çmı~tır. 1~51 yılı 

:1-.. -:-j· -:-:;~~/J~:-..,~'.:3~.{ 

1.~.:_-~.,:J~.:'~)~_i;i~~~~ 



içinde do~al gaz çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. 

uzkaynaklar. 

B- İŞLET~ENİH SAH!P V~ V~HETİCİLER~ 

YDNETİC!L~RİN ADI: Ydn2tim ~urulu başkanı ve genel 

mGdDr, Metin TJrel, 

~ı~~~F·,1 'f·.vı u~:ı.~,ı.ı·,~.L· n.~.-r ·v~~- -, .. _~:~~.r;·.~_:ı :~~-. yı;J-~'<n~uı t'-"~ _ - n _ u _ _ _ rı , , _._ _ , ·. _ _ _ _ ' ' _._ u ., "' ~ ; t.. ,.... _ ~ ~ ... , 

sana·yici 

KARA KATILMA: ~62 

Y .~e Ar~ cr ·o İL s iL G İL c: R 1 ·v c. vuR r o I:; ı GE zİLE Ri : __ _ 

i:;,:Lt:THEClLİK VE YÜiETİCİLİh Ai"1AÇ- FELSEFE VC. POLİTİnALP..R: 

a- İşletmenin Dretilen UrUnlerin ulaştı~ı tU~eticiler, 
// 

işçi sendikaları ve devlet il2 ilişkileri vardır. Bu gruplar 

işletmenin aış çevresini oluşturmaKtadır. ı·o<eticiler~n DrDn-

ilişiiler ihracat, ithalat, ya~ırım te~vikleri ve mali konular 

1 
baQlamında yUrDtDlmekt2dir. Bu ~onul3r~a Dzarimize dGşan gb-

1 
revi yerine getirerek, dış çEvr~ 112 uyumlu olmaya ~alışıyo-

'- ruz. 
! 

b- Toplumsal sorumluluK, halka v~ tDk2ticiy2 oana iyi 

\ { hizmetler sunmaktır. İşletme ou so=umlulu~u yerine getiriyor. 
\ \ 
\ 
\ . 
\ ! 

\ 

-

c- Liberal ekonomilerde, 

tirm2leri ile risK etKeninin yo~un oir ili~Kisi sdz<onusuour. 

Işletmenin varlı~ını risk'e sc~m2o~n iyi iliş<i!erin geliş~-

\ 
\bilmesi oUnUmUz ekonomisinde ~om~~n de(il~ir. ~2kao2t 2debil-'\ - . -

~- k · · - b i r t ak ı m i s k ~ a ~ o n i ..... .; ' ...:. --. .; :ı -- ~ -- , i 1'"' -~ ~ r. ... n ! ~ ı :: nel.!-:_~ıç:ı;n · r , ..ı.._ ... _ ::i~-·~m~=ı ... ::ı"'"'=K--. ou n_--:::·"-= Kc:ı-

'· 



rın kısa sDrede azamileştirilmesi tercih edilme~tedir. 

d- Devlet kuruluşları ve tüKetici grupları birer baskı 

unsuru olara~ kabul edilebilir. Devletin baskısı ekonomik ve 

mali politikalar ile çalışma hukukuna ilişkin konulardır. 8u-

nun için yasalara uyum sa~lanara~ tUketicilerin istekleri gbz-

önDne alınıyor. 

e- İşletmamizin fa2liyetlarinin topluma zararlı bir 

yönü bulunmamaktadır. 

\ 

f- Dlkenin en önemli sorunu işsizliktir. Ekonomik gücü 

olan işletmeler, daha fazla yatırımlara yünelerek bir yandan 

ekonomik kalkınmaya katkıda bulunurken diğer yandan işsizliğe 

bir ölçüde de olsa çözüm getirebilirler. 

g- Toplumsal s~ruml~lu~u yarine geti]eoilmek için sahip 

oldugumuz akanomi~ gücJ yeni yatırı~lara v2 do9al gaz çalışma-

larına yönelteoiliriz. 

h- Daha kaliteli ve yaygın sarvisler sa~lanabilir. 

ı- Yoi<tur. 

i- Vardır. ~unlar, Kaliteli m2llar Dretmek va Türkiye 

çe~ında va~ olan sarvislerimizi yayçınlaştırma~, dolayısıyla 

tü~eticinin ~Grunması. 

I- P l 
.:. 

a .1. ş l l 2 m a rı 
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1- İşl~tmemizin kısa ve uzun vadeli olmak üzere i~i 

tür pla~ları bulunmaktadır. Üzelli~le uzun vadeli planlara 

yön veren unsurlBrın başında işsizlik, halkın satınalma gücü, 

Ulkenin gelişme dUzeyi vE sosyo-ekonomik kalkınmavı hızlan-

dırmak için yatırı~ların artırılması ~ereği vE ülkedeKi sos-

ya-ekonomik, kültürel, politiK e~ilimler ve bunlardaki degi~-

meler gelmektedir. 

2- TCketicilerin istek ve gereksinimlerini oikKate a-

larak üretimde bulunmak, toplum ile iyi ilişkiler geliştirmek 

toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak bizim eka-

nomik olmayan amaçlarımızdır. 

II, Ö r g ü t 1 e n d i r m e İ ş 1 e v i 

1- İşletmede fonksiyonel temele göre bir gruplandı~ma 
. .• Je.-

sfz~anus~Jur.~ŞEKIL-11) Drgütlendirme toplumsal sorumluluk-· 

ıarın ysrine getirilmesi ile ilgili hernangi bir bölüm yada 

şube oluşt~rulma~ıştır. 

2- du tür ayrımlar yoktur. 

3- Yoktur. 

4- Gst kadernede sorumluluklar fazladır. İşletmenin sü-

reklilili~ini sa~lama sorumlulugunun yanında faaliyetlerden 

dolayı topluma, devlete ve tüKeticiye hesap verm2 sorumlulu-

Çunu ta~ımaktadır. 

5- Yoktur. 

194 
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f L l ~ 1 

1>Ef ~El=' EJ ?EF ~t:.F 

ŞEKİL-11: Süsle~ A.Ş'nin Örgüt şeması 

5- İşl:tm=d= 3 aski hükümlü, 3 sakat işgüren bulunmak-

-.acıır. Yesal2rı-. öngördüğü ölçüdedir. 

7- İ~çör2nl2~in sa~lıklı bir ortamda çalışmaları için 

gürültO va tozun sa~lı~a zararlı olup olmadı~ına ilişkin öl-

çümler yapılıyor. Ayrıca işletm~de bir sa~lık kurulu bulun-

:naktadı:r. 

8- Hayır. 

3- İşletmeoe sa~lı~ kurulu tarafından iki ayda bir ol-

ma~ Dzere, iş~Jranlere sa~lık ile ilgili konularda e~itim ve~ 

III- Y ü r ü t m e 

1- Di~kate alınmaz. 

195 



2- Bu tür araçlar yanlızca yöneticiler için sözkonusu

dur. Başarılı yöneticilere ortaklık vasfı verilerek kara katıl

maları saölanır. Ayrıca yönetime katılmaları da sözkonusudur. 

IV- U y u m l a ş t ı r m a İ ş ı e v i 

1- fşlatme bir bütün olarak düşünüldü~ünde, yönetim 

birimlerindaki yône~iciler başarılarını Ustlenindan aldıkla-

rı talimatıara uyum sa~layarak göstermektedir. Merkezi bir 

koordinasyon scz konusudur. 

2- Tüketici ile uyum, satış servisleri tarafından saG

lanıyor. Devlet ile yasal gerekler ölçüsünde uyum sa~lanıyor. 

Devlet ile yasal gerekler 8lçüsünde uyum sağlanıyor. Devletin 

düşük faizli kredi vermesi durumunda daha fazla uyum sağlana-

~aktır. ?ı~nkaların verdiği kredilerin faizleri çok yüksek bu 

da ~aliye~leri artırıyor. Bu durumda geliri düşük olan tüke

tici gr~oları ~rünleri alamıyor. Dış kooTdinasyonun sa~lana

cilmesi oi~ yerde devletin ve finansman kuruluşlarının ucuz 

kredi vermel2rine d2 b2glı olmaktadır. 

3- Uyum sa~lanıyor. 

V- O 2 n 2 t l e m 2 I ş 1 e V i 

1- Hayır 

2- lsı, ışı<, nsrı ve toz orunlarına iliş~in sayısal 

st2~dartla~~3~ ysrsrlanılır. Türk Standartlerı ~nstitüsUnUn 

standartları ~ullanılma~taoır. 

19S 



~- Bu tür danatimlar henüz ya~ılmıyor. 

VI- Y e ~ i ş t i r m e İ ş 1 e v i 

1- Dışarıdan yönetici alındıgı için yünetici ._. 
ye~ış-

tirilmesi sözkonusu değildir. 

2- Şu and2 hayır. 

A- İŞLETMENİN KİMLİ~İ 

İŞL~TMENİN ADI: Alip~an, k~~ıt Makinaları Sanayi Ticaret 

A.Ş. 

ÇALIŞMA KONUSU: K~~ıt va Matbaa Makinaları, parçaları 

üretimi 

KURULUŞ YERİ VE HUKUKU ŞEKLİ: Organize Sanayi Bölgesi 

Eskişehir, Anonim Şirket. 

BÜYÜKLU~U: 2.145.000~000.- sermaye 

TARİHÇESİ: 'i990 yılı şub3t a·jı·nda m'lntaj i;;l~mleri bi ti-

rilerek üretime başlanmışt!r. 

SERMAYE YAPISI: %51 Jzkaynaklar, i49 Dış ~aynaklar(Fransa) 

B~ İŞLETMENİN SAHİP VE YÖNETİCİLERi 

İŞLETMENİN SAHİBİ: Holding Allioa rransa, Metskaan A.Ş 

Ankara 

Yo''r·J'-._-TI. r,r···Lr:-,·.::ır· 'ı·J· c.or ·v:=- c;oyn·u~ LA·,~r ·. ~- . 1 ' 1 1 -'-d· ' .. - '-~ n ~ - n 1\ 15maı hı~ınç\1 arı ~oor-

dinatür) 

bGRENİM DURUMLAR! 
.. . 

V~ TEC:RuiJEL~RI: 

Y~GANCI DİL BİLGİLERİ V~ YURT DIŞI 

f~ARA ~1AT I U 1iA: 

İŞLETMECİLİK VE y~~ETİCİLİK AMAÇ, F~LS~~E V~ P2L~Tİ~~L~~ 
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a- Devlet ve ü~etici firmalar bizim dış çevr~mizi oluş

turuyor. Devlet ile olan ilişkiler ihracat, teşvik primleri, 

vergi bdemelerine ilişkin konularla ilgilidir. au i1işkiler 

mümKÜn olduğu kadar iyi yürütülmeye çalışılıyor. 

b- Toplumsal sorumluluk konusuna olumlu Dakmak zcrun

dayız. Her işletmenin amacı kar olduğuna göre, bu k5rı elde 

edebilmek için toplumun iste~, beklenti ve sorunlarına e~ilmek 

zorundasınız. İstek ve beklentiıere yanıt verebilecek ürünle

rin geliştirilmesini sağlıyoruz. 

c- İşletme varlığını risk'e sokmadan, toplum ile iyi 

ilişkiler geliştirerek uzun sürede dengeli ve tutarlı bir kar

lılığa ulaşma yolu tercih edilir. Karı kısa sürede azamileş

tirmek, toplumun istek, beklenti ve sorunlarını görmemezlikten 

gelmek, daha doğrusu toplumsal 3orumlu:uğa karşıt bir kavram 

gibi görünmektedir. 

d- Devlet ve toplum ile mümkün olduğu kaoar iyi ilişki

ler geliştiriliyor. Çev~e yada hava kirliliğin~ neden olacak 

bir çalışma söz konusu değildir. Tüketici grupları i~2 doÇru

dan ilgili değiliz. Yanlızca ticari alışverişimizin olduğu 

firmalar bir baskı unsuru olarak kabul edilebilir. 

e- Hayır. 

f- İşletmeler genel ekonomi~ politikala~dan soyutlana-

maz. Bir işletmenin çevreyi kirletnıemesi, işsiziere iş olana

~ı sa~laması, ya da yoksul çocuklara yardım etmesi ülke sorun

larını bel~i bir parça hafifletebilrr. Ancak tDmü ile çdzmez. 



o w U nedenle sorunların çGzUmOnde işletme-devlet işbirli~i ôn-

koşuldur. Devletin öncülUk etmesi gerekir. 

g- 8izim toplumsal sorumluluğumuz, dalaylı olarak tü-

keticiye ulaşan ürünümUzUn kaliteli, ve isteğe uygun olmasını 

sa~lamak, çalışanlara uyumlu bir iş ortamı sa§lamak olabilir. 

Bunları yerine getiriyoruz. 

h- Uretim alanı ile ilgili olarak, çalışanların sorun-

larına çözüm getirmek biçiminde olabilir. 

ı- Hayır 

i- Henüz yok, çalışanlar ile iyi ilişkiler geliştirili-

yar. 

k- Tüka~ici-Oretici arasındaki ilişkilerde dengeli ve 

uyurrlu oir yapı oluşturulmasının yanında, üretici, üretici ve 

devl:~-üretıci arasındaki ilişkilerin de sa~lıklı olması he-

deflenmek~edir. 

c. VÔN~TİM İ3LEVLER! 

I- P 1 a n 1 a m a I ş l e v i 

1- Kısa VE UZU~ vadeli ~lanlar vardır. 3unlara işsiz-

lik, ülkenin gelişme dDzeyi, ülkede~i ekonomi~ ve kültürel 

de~işimler ydn vermektedir. 

2- İşletmenin ~urulu~ ve işl~yiş ?maçlarından biri de 

to~lum ila iyi ilişkiler g2liştirmektir. 

1SS 



II- U r c ü t l 2 n d i r m e 1 ~ l e v i 

1- HenGz belirgin bir çru~l2ndırma sdzkonusu olmamakle 

beraber yanlızca idari VE teknik ~rgDtlenme söz~onusudur. ae-

lirgin bir ürgüt ~eması yoktur. Toplumsal sorumlulu~ların ye-

rine getirilmesine ilişkin bölüm ya da şuje gibi bir birim o-

luştu~ulmamıştı~. 

2- Hayır 

3- YoKtur. 

4- Ust kadernede sorumlulu~lar işletmenin devemlılı~ını 

sa~lamak için kararların alınması ve politikaların belirlenme-

si ile ilgilidir. 

S- Organize sanayi odlgesi istenildi~inde bdlgenin eko-

lojik azalliklerini verd~~i i;in oöyle bir çalışma yapılmıyor. 

8- Hayır, ~Un~~ oerson~l sayısı devletin belirledi~i 

7- Kuruluş sşamasınden itibaren iz3losyon, aydınlatma, 

makina dDz2nl~ri v~ ç2lışanın k~numu gibi konulara Jnem ve-

S- K~nf2r2ns v~ s~min2~ verilmiyQr. ~ncak dışarıda o-

lurse k~t:lTasını sa~lıyoruz. 

III- V ~ r u t m 2 I ~ ı 2 V i 

1- üi~~3t2 3lınması zorunludur. uratim ~onunuzla ilgili 
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olarak her işi her<2se yaptırmak olurlu de~ildir. ~işinin 

davranışları va Uzellikleri dikkata almak gUdUleyici etken-

ler arasındadır. 

2- 1şgörenlerin eiles~l, kişisel, to~lums2l sorunları-

na da r;:özü:n getirrnek gerekmek~tedir. EkonomiK arar.;:lar dışııı-

da işgôren2 saygılı clm2k, Ur2timini ve ;abalarını de~erlen-

yış vs uyçulama sôz konusudur. 

IV- U v u m ~ 2 ş t ı r m a İ ş 1 e v i 

1- Uyumlu bir çalışma düzenimiz vardır. 

2- Gerek iç çevreoe, gerek ~ış çevrede yasalar, karşı-

lıklı anleyış ve iş ahlakı ölçülerine göre uyum sağlanıyor. 

3- Uyum sa~lanıyor. 

J- O 2 n 2 t l e m e I ş 1 _ v i 

1- ric.yır. 

2- Yanlızca işyeri koşullarına ilişkin sayısal stan-

dartlar kullanılır. 

3- Y2,:ıılıyor. 

'JI- Y 2 
.... 
u - ş t i r m e İ ş ı E V i 

1- rienGz Dôyl~ bir ÇBlışma yok. 

.-, 
c:..- ::.iu k:ınuda O' ; T'l ... ~ yöneticinin yeti~tirilm~si yararlı o-

lc:C:.li:'. 

2U1 



A • İ şLET :'·E rJ İ ;·J rı i r-ı Lİ Li İ 

İŞLETME~!~ AOI: Eskişehir Beton Sanayi(~ston)Ticaret A.Ş 

ÇALIŞMA KO~USU: Çeşitli hazır yapı elemanı, 'panel, boş-

luklu duvar ve dôşeme elemanı, ôngerilmeli kôprD ki~i-

şi, santrfDj ve betonarme direk üretimi. 

KURULUŞ YERİ V~ HUKU~U Ş~KLİ: Eskişehir, Anonim Şir~et 

3~U, üretim Kapasit=si:SU.OOU 

ton/yıl çeşit~i hazır ya~ı elemanı, 12D.GOO m 2 /yıl panel 

3QO.DGD m 2 /yıl boşluklu duvar, ve daşeme elemanı, 1500 

aoat/yıl Jngerilmali köprü kirişi, 50.000 aoet/yıl sant-

rfüj betonerme direK. 

TARİHÇESİ: 1965 yılında santrifüj betonerme direk üret-

mak üzere kurulan Eston, prefabrikasyonun Türkiye ko-

şullarına uygulanmasına ancülük etmiştir. 1980'11 yıl-

larda çek katlı y~pı uygulamalarına geçilmiştir. 

SERMAYE~İN Y~?ISI: ~zkay~2klar. 

vJ~ETİ:İLERİ: Şinasi Acar, Gen~l MOdDr: İşletmeler Mü-

j~~~NİM DURUMLARI VE TECRGBELERİ: M2kina Mühendisi, E-

le~tiriK mühendisi, İnşaat Mühendisi. 

r1;\:l,~ f'1A T ILHA: ____ _ 
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a- Devlet va sanayiciler işlet~anin dış çevresini o-

luşturmaktadır. Devlet ile olan ilişkiler ekonomik, hukuki ve 

mali politikaların gerektirdi~i yasal düzenlemeler·ile sınır-

lı değildir. Üretimin önemli bir oölümü devlete y8pılmaktadır. 

o- Toplumsal sorumluluK devlete ve topluma hizmetler 

sunma~ oiçimince kabul edilmeKtedir. 

c- Uzun sürede dengeli ve tutarlı bir k~rlılı~a ul~şma 

yolu tercih edilir. Bu sayede devlete ve topluma verilen hiz-

metin ve U=etimin kalitesi artarken işletmanin sürekliliği sağ-

lanmış olmaktadır. 

d- İşıetmeye göre devlet kuruluşları bir baskı aracı-

dır. Devlet hem müşteri, hem de ödenen faaliyetlerimi-

zi düzenleyen bir kurumdur. 

e- Sanayi atıKla~ı ila çevre ı·irlili~ine, eecalardan 

çıkan dumanlar ile hava Kirlili~ine n2G2n olunLıyor. Dumanlar 

karbondiok3it ve korbonmonoksit gaz~ iç2rdi~indan atmosfer 

Dza~inda birtakım zerarlı ~tkileri olabilir. auna engel olmak 

için filtre ve si<lon kullanılıyor. Sanayi atıkları için kap-

samlı bir arıtm2 tesisi yo~. Artıklar boş areziya bırakılıyor. 

f- ulk2 sorunlarının başında işsizlik gelmektedir. İş-

sizli~a çdz~m ;a:irilao~lmasi için işletmanin tam kapasite ile 

çalışa~ilmesi gerekir. Sunun için devlatin iş alanlarını ar-

tırması zorunlud~r. 

g- ~~onomik gOc gaz~nD~a alındı~ında bu konuda yapıl-

ması gar2~2nl2rin başınoa çevre kirilliGinin ~nlenmasi gelebilir. 
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h- Üretimde yeni te~nolojilerin geliştirilmesi ve ka-

liteli prefabrik konutların üretimi olabilir. 

1- Ana faaliyet konusunun inşaat olması birtakım sana-

yi atıklarının dışarıya atılmasını gerektiriyor. Bunun önüne 

geçile~adigi için toalumsel sorumluluk konusu ile bi~ çatış-

me sözkonusudur. 

i- Mo~ern şehirleşme sürecine katkıda ~ulunuluyor. 

(~skişehir belediyesine yol ayrım şeritleri, bank v.b ücret-

siz yapılıyor~ 

c. YdNETiM İŞL~VLERİ 

I- ? 1 a n l a m a I ş 1 2 v i 

1- Kısa ve uzun vadeli olanlar yapılıyor. Planlara en 

fazla yjn veren unsurların aaş;.nda s2nayici ve devlet gelmek-

2- Toplum ila iyi ilişkiler geliştirmek ve modern şe-

hirleşme sürecine Katkıoa bulunmak, ekonomik olmayan amaçlar 

arasındadır. 

II- J r g ü t l e n d i r m e I ş 1 2 v i 

1- Na~ri~s gru~landırma sJzkonusudur. Toplumsal sorum-

l~luluKların ysrine ~=ciril~~3ine ilişkin bölüm ya da şube 

giui biri~l=r cluşturulm2mıştır.(Ş~niL-12) 

~- Ydnetici ve ma~ur kadrosunda yer 

lu~aal statü göz Qnüne alınır. 

alanlınr 
1 

için top-
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3- Yoktur. 

4- Üst ka d e m el er d e ye tk i ve s or u m 1 ulu k 3 rta r·. Anca k üst 

yônetim kadarnesindaki faaliyetlerde, işin geraklerine gare alt 

kademelerde olduğu gioi teknik Gzellikler göstermektedir. Top-

luma olan sorumluluklar Dst kademe~e yer almaktadır. 

[=ı tl \1 
ENEL fnUblJR 

ı l 
GENEl. mDrorı. ' ,, .. 

GENEL mucuR 
Y~O., Yfl. O. 

TEl(NI\t.- iPAP.( 

PER~NEL ıı·c..~-om 

J 

rm.ı HA.SESE 
ıı "RÜ ,, ~" .· m~oJRD mu o u rnUD f(lJ 

. 
1Np,AT tl 
mlın~R. 1 / 

ı 

~ETJllEJ.J;J', ' 

möo~RÜ .....::r 

[ PRillE ıı 
' rnı"ıUÜRtı 1 

SAt,rr Ri= ÔJ ' 
rn&~ü 

±~;u\ -·-- -------- ' -

rrı~D~RÜ 
/ 

' \lı \ 

ŞEKİL-12: ESTGN A.Ş'nin drgJt Şaması 
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5- Hayır 

6- Yassların öngördüğü gibi 1 sakat, 1 es~< i ,hükümlü 

çalıştırılıyor. 

7- Çalışma koşullarına ilişkin Ulçümler yapılıyor. Nam-

li yerlerde çalışanlara çizme, gü~ültünün 75 desibelin üzerin-

da oldu~u yerlerde çalışanlara ise kulaklık veriliyor. 4yrıca 

iş kazaların dnlenmesi amacı ile emniyet kemeri ve çelik bu-

runlu bot kullanılıyor. 3unun dışında işçilerin sıcak duş,ye-

mak, sarvis va çay salonu gibi olanakları var. İşyerinda bir 

revir ve röntgen odası ve doktor bulunuyor. İşçiler belirli 

aralıklarla sa~lık kontrolünden geçiriliyor. 

8- Şirketin özel bir sandığı var. Üyeler para yatıra-

rak kredi kullanabiliyorlar. 

S- Sa~lık konul~rına ilişkin seminerler, kızılay iş-

III- Y ü r ü t m e ı ~ l ~ v i 

1- Dikkata alınır. Ayrı:a işle ilgili emirler verilme-

den dnce karşılıklı görüşmelar ve anlaşmalar sözkonusudur., 

2- Yıllık yemekler yapılıyor. 

IV- U y u m l c ş t ı r m a İ ş l e v i 

1- !Ş ils ilgili konularda ydnetim işlevlerinde tam bir 

başarı sa~lanıyor. au işlevlarde~i tOm fasliyetler belirli bir 

amaç etrafınDa birl~ştirilerak uyum sa~lanıyor. 

? ~u ı · ' · · .,. ~- ış çav=e unsuru o arak s~ndıkalar, devlet ve oııım 
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adamları-ile uyum sa~lanıyor. Sendikalar ile iki yılda bir 

işçi Dcretleri konusunda toplu pazarlık sistemi ~lçülerinde 

karşılıklı görüşmeler yapılarak (Çimse-İş Sendikası) anlaşma 

sağlanıyor. Bilimsel çevreler ile uyum sa;lanıyor. Gerekti-

~inde bazı projeler için onl~rın yardımına başvuruluyor. 

3- Genelli~le uyum sa~lanıyor faK3t bazı anlaşmazlıkla-

rın ortaya çıktığı zamanlar da oluyor. urneğin finansman kuru-

luşlarının kredi faizlerini yük~ek tutması maliyetleri artırı-

yar. Gerek devlete ve gerekse özel kesime yapılan işin parası 

zamanında alınamıyor. Su sorunların çözümü için gerekenler ya-

pılıyor. 

V- D e n e t ı 2 m e İ ş 1 e v i 

1- Hayır. 

2- Bu tür standartların tümünden yararlan:lıyor. Tl.ir< 

S~andartları Enstitüsünün standartlari kullanılıyor. 

3- İşgüvenliğini sağlayan bazı araçların da standari~-

nın oluşturulması gerekir. Urne~in piyasada bulunan emniyet 

kemerleri gereken ölçülerde değildir. 1000-1200 kilo ağırlı-

gı kaldırması gereken emniyet kemerleri bunu karşılamıyor. Bu 

nedenle her an bir işkazasının ortaya çıkma olaaılı~ı yU~sek 

oluyor. Ayrıca gürültUyü dnlemek amacı ile kullanılan kulak-

lıklar işgörenler üzerinde olumsuz etkilerde bulunuyor. Iş 

güvenli~ini sağlayan araçların özelliklerine iliş~in el :<ıl2-

vuzlarında yazılanlar ile araçların özellikleri crasınja faz-

la bir benzerlik yoktur. Yeterli denetim saylan~dmıştır. au 

,..... Ji ,....., 
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durumda devletin bu araçları denetlernesi gerekmektedir. Bu 

tür araçları yurt dışından getiriyoruz, ancak piyasada bulu-

nan emniyet araçl2rını birçok işletme kullanıyor. 

VI- Y e t i ş t i r m e I ş 1 e v i 

1- Yetiştirme p~o~ramları var. Iç va dış kaynakların 

her ikisinden de yararlanılıyor. 

2- Düçünülüyor. 

A. İŞL~TM~~İN ~İMLİ~İ 

İŞLETME~İN ADI: Porsuk İşçileri Makina Sanayi ve Tica-

ret A.Ş. 

ÇALIŞMA ~ONUSU: Civata ve sornun üretimi 

~URULUŞ YERİ VE HU~U~İ ŞEKLİ: Eskişehir organize sanayi 

hölgesi, anonim şirket. 

aGvD~LD~U: Sermaya: 7BO.ODO.OOOTL.İşgbran:50 kişi, G-

ratim: 11;0 ton/yıl civata, 500 ton/yıl somun. 

TARİHÇESİ: 25 Nisan 1974 1 te Almanya'da çalışan işçiler 

tarafın~an iki milyon lira sermaye ile kurulmuştur. 

8C'li yıllarda deneme üretimi biterek normal üretime 

g:::çilmiştir. 

YAPISI: Özkaynak 

8 • İ ~ L E Hi:: r'Jl N S .C1 H İ P V E Y J r; E T İ C İ LE R İ 

YÜi'ETİL:İLERİfJ ADI: Abdülk::::dir Adar, Yönetim kurulu 

Ô GR C: iLi::,,: D UR U i·i LAR I V~ TE C f1 G t3 C: LER İ : S i ya sa 1 8 i lg i 1 er fa-

'/ ,. •1 
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kültesi mezunu. 

KA~A KATILMA: ~10 

YABANCI DİL aİLGİLERİ YURT DIŞI GEZİLERİ: 

!ŞLETMECİLİK VE Y~~ETİCİLİh AMAÇ- FELSEFE VE POLİTİKALAR: 

a- Ara malı üretildiği için tüketici gru~ları ile doÇ-

rud=ın ilişki sözkonusu değildi~. oununla be~aber, halk 

zaten bu kuruluşun Kendisi ve orta~ı~ır. Devlet ve sanayici 

işletmenin dış çevresini oluşturmaktadır. Devlet ile ol~n i-

lişkil~r yasal gereklers göre yürütülüyor. Sanayiciler ile 

pazar çerçevesinde yürütülüyor. 

b- Dış çevreyi oluşturan devlet, sanayici gibi unsur-

larla iyi ilişkiler geliştirilerek toplumsal sorumluluklar ye-

rine getirilmektedir. 

c-- Kaliteli ürünlerin sunulması yönü ile uzun süreli, 

dengeli ve tutarlı bir k~rlılı~a ula~ma yolu tercih adilir. 

d- Devlet kuruluşları ek::.1:ırım:< •.re. mali poli tikelerı ile 

bir baskı unsuru olarek ka~ul edilebilir. ~yrıca sanayici v9 

Dreticiler de birer baskı unsurlarıdır. 2u baskı unsurların-

dan, devletin ekonomik ve mali politikalarına uymak yolu il~ 

ilişkilerimizi dDzenliyoruz. 

e- Sanayi artıklarının oluşma nedeni ile ç~vre ~irli-

li~i ortaya çıkıyor. Ayrıca malzemenin ~jtO oı~ası nedeni ile 

yeniden de~erlendirilmesi amacıyla hurda=ıl~ra satılıyor. 



m:l2rin tam k2p~sit2 ile çalışamayarak verimin düşüK olması 

gslmektedir. Sunun nedeni tarım kültürünjan sanayi kültürüne 

geçistaki sorunları Unleyace~ alt yapının bulunmamasıdır. 3u 

konuda Oevlet-işletm~ işbirli~i gerekmektedir. 

g- ~kono~ik gücü o!mamasın2 ra~men, işg~renlere yeme~ 

ve giyim yaraımıarı yapılıyor. Size çöre bunlar oüyU~ dzvari 

sayılır. 

h- Qlana~ların elvarji~i dlçUde çevre kirlili~inin Un-

l2nmesi ve kaliteli ürünlerin sunulması olabilir. 

ı- Vardır. Kaliteli Ürünlerin üretimi maliyetleri ar

tırıyor.(UrneGin otomotiv sanayinde) ~ialiyetlerin artması do-

laylı olarak halkın satınalma gücünü etkiliyor. Daha sıradan 

UrDnl~rin Uretilmesi durumunda işletmenin kalıcılı~ı sa~lena-

mıyor. 

i- Hayır. 

c. YÔ~ETİM İŞL~VLERİ 

I- P l a n l a m a İ ş ı E V i 

1- Uzun vadeli planlar vardır. Uzun vadeli p~~nları ün~ 

celikle Ulkenin gelişme dOzeyi, ekonomi~, mali politikalar y~n 

vermektedir. Bunun dışında siyasi e~ilimler va halKın sa~ınal

ma gDcU planları etkilemektedir.(somun ve civat2 otomotiv s~

nayind2 kullanJldı~ı için bu ürDnlerdeki arz-talep dançssi 

halkın satın alma gDcDnd2n etkilenm2kte ve dolaylı olar3k sr3 

m8l olarak nitel~ndirilen bu endüstri Kolunu d2 etkile~ekte-

dir). 



2- Toplum il~ iyi ilişkiler geliştirilm~si amaçlanı-

yor. 

II- Q r o u t l 2 n m e I ş 1 e v i 

1- Fcn~siyonel ôrgütleme sUzkonusudur.(ŞEKİL-13) au 

JrgDtlemsde toolumsal sorumlulukların yerine getirilmesine 

iliş~in oblüm ya da şube oluşturulmamıştır. 

2- Işe alınacaK iş;Urenin babasının işçi y~da memur ol-

ması gerekir. Kırsal kesimd~ yaşayanların işe alınmamasına 

özen gssterilir. Su işleLmede çalışaçak işgörenin disiplinli 

ve aktif olması gerekir. Kırsal bölgelerde yaşayanlar bu tUr 

disiplinealışamazlar. 

3- Yoktur. 

4- Dst kad2ma yanetsel sorumlulu~B sahi~tir. 

J- Hayır. 

6- 1 sakat ve ceza~vinden gelerek çalışan 10 mahkum 

bulunmaKtadır. 

7- İşyeri çalışma koşulları gDrDltD dışında(75 

belin üzerinde) normaldir. GDrDltU için henUz bir anlam alın-

mad~. Anc3k d~netim yapılıyor. 

0- Ye~. 

9- Işg~renin jnc~likla aldı~ı Dcretin karşılıQı verme-

sı ve kullandı~ı aletin nasıl kullanılaca~ını ~~r~nm2si gere-

~ir. ddyl~ hizmetl2r verilniyor. 
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Ş~KİL-13: PD~İŞ A.Ş'nin Grgüt Şsması 

III- V ü r ü t m = I ş ı a v i 

1- Dikka~e alınmaz. Amaca ul2şmak için disiplin ger~k-

lidiE. üunun için amirla~ ~laoilci0ince otoriter bir ÖL~llik 

g~ste~me~~2dir. Disiplin için birtakım c2zalandırms yöntem·· 

le~ina ~aşvurul~ycr. 

2- Fay~slanılmaz. Çünkü işgôranlar ekonomik be~lenti-

lerini gerçekleştirmak amacı ile çalışıyorlar. 

IV- ~ y u m ı a ~ t ı " m a İ ş 1 e v i 

1- İşletmateki yJnati~ faaliyetlarini amacımız etra-

ba~l~nt~ sJz<onusucur. To~lumsal sorumluluk faaliyetleri şu 

durumda işletmanin iç k=or~inasvonunda birtakım zorlukların 

ortaya çıkm2sına nadan olarak işletmeyi gerçek amacından u-
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2- Dış çe~reyi oluşturan grupla~ ile uyum sa~lamak için 

onların iste~leri va bunlardaki de~işmeler gGz dnDn2 alınıyor, 

bunun için birtakım inceleme ve a~üştırmolsr yapıliyo~. 

3- Kredi sağlayan kuruluşlar ile kredi faizl2ri ve kre-

~ilerin geri ~de~e sUreelnde bir takım uyumsuzluklar ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca devlet ku~uluşları ile vergi ve benzeri 

mali ve ekonomik düzenlemeler nedeni ile uyumsuzlu<lar olebi-

lir. Finansman kuruluşlarının, Uretici ve sanayiciler için be-

lirlediklari kredi limitlerini ve geri ddeme biçimlerini uy-

gun duruma getirme~i gerekir. Bu tilr sorunların çdzilmil için 

ortak bir çıkar yol bulunarak ve karşılıklı görUşUlerek doğ-

ru kararların alınması ile çözümlenebilir. 

V- D e n e t 1 e m e İ ş 1 e v i 

1- Yok. 

2- TOrk Standartları EnstitUsDnün standartlarından ·ıe 

Alman standartlarından yararlmnılıyor. Bunun dlşın~a di5er tOm 

sayısal standartlar(ısı, ışık, gUrültü vb'ne ilişKin) kulla-

nılı:. 

~- Yc:;oılmıyor. 

VI- V e t i ş t i r m 2 İ ş 1 e v i 

1- MDhendislerin y~netici olarak y2tiştirilm2sine dnam 

verilmemektedir. dunun için iç kaynaklara başvurulur. 

2- 0üşünülmüyor. 
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İŞLET~~~İN A0I: ICF Isı Cihazıarı Fabrikası A.Ş. 

ÇALIŞfv!4 huiJUSU: Her ;:eşit kömür sobası ve aksesu:::rları 

üretimi 

BuYÜh~uG~: Sermaye: 1.u05.080.00u.-TL. Parsonel:3ü2 ki-

~i, Üretim:1SO.OOO adet/yıl soba. 

TA~İH~ESi: 1S74 yılında küçük atelyela~ halinda çalı-

şan sooacı esnafı oirleşerek anonim şirket du~umuna 

gelmişler ve ICF'yi kurmuşlardır. Kurucu ortak sayısı 

1o kişidir. 15.000.000 TL. sermaye ila kurulan ICF, 

1576 yılında faaliyete geçmiştir. Faaliyet yılında 11B 

işgören çalıştıran ICF'da yılda 27.557 adet/yıl soba 

üretilmektaydi. Şu anda 10.000 m2 kapalı olmak üzere 

51.400 m2 'lik bir alanda faaliyet gösteren ICF; saç 
; 

işleme, kalıp, dö>:üm, taşlama va polisaj, · g:::lvanopl~s-

ti, 2maya v2 m2tk~pl2~2, montaj gtaly~lerinoan oluş-

maktadır. 

KURULUŞ YERİ VE HUKUKİ ~EKLI: Eskişahir Organize Sana-
' 

yi Bölgesi, anonim şirke~. 

SERMAYE YAPISI: Uzkeynaklar. 

B. İŞLETMENİ~ SAHİ? VE YÜ~ETİCİLERİ: 

YJNETİCİL~Rİ~ ~DI V~ SDY~DI: YBnetim ~urulu aaşkanı: 

Hasan URS~VAŞ, Ybnatim ~urulu başkan ysr~:mcı3ı v~ 

lisesi mezunu, sanayici. 



Y M2AIJC I DİL dİLGİLC:Rİ VC. YU~T OIŞI 

İŞLC.TM~CİLİK VE yJ~~TİCİLİ~ AMAÇ,F~LSEFE VE PCLİTİ~AL~RI 

a- İşletmenin dış çevresini oluşturan gru~lar; aevlet 

tüketici ve sendikalardır. Devlet'e olan yUkDmlUlUkleri başta 

vergi olmak üzere tUmU ile yerine getiriyor~z. Devlatin yasa-

larla öngördU~ü mali, hu<uki va ticari politikalar ile çalış-

ma yasasına ilişkin tüm hükümlere uyuluyor. TDketicilarin is-

tek ve sorunlerı de~erlendiriliyor(sorun tü<eticidan kaynak-

lansa bile) Bunun· dışında çalışanlar ile iliş<iler olumlu yan-

de geliştiriliyor. İşçilerin tümU sandikalıdır. (TOrk Metal-İş 

Sendikası) işçilerin sendikalaşmalarında öncülUk edildi. Sen-

dika ile olan ilişkiler karşılıklı anlaşma ve toplu ~azarlık 

sisteminin ölçülerine göre iyi yönde geliştirilmektedir. 

. j. "Gee. ır. 

b- İşletme toplumsal sorumluluklarını yerine getirma~-

Bu konuya olumlu bakılıyor. Ancak şu enda toplumsel 

sorumluluk içeri~inde yer alan herhangi bir faaliyetimiz yG~-

tur. Bununla beraber, çalışma dOzenimiz ayrıca bir toplumsal 

sorumluluk faaliyetini gerektirmeyecek BlçOde gerek çalışanlar 

gerek devJ.et, t~katici ve benzeri gruplar için memnunluk veri-

cidir. 

c- K~rın kısa sDrede azamileştirilmesi yolu tercin acıl-

mektedir. Ulkede yaşanan enflasyon ortamı, ekonomi~ ve ~oli~ik 

e~ilimlerdeki hızlı de~işimler, 

geçersiz duruma getirebilir. au nedenla na y~~ılabilirs2 2ugUn 

yapılsın dUşOneesi ile hareKet edilmEktedir. 



d- Tük~tici, devlet ve işsizl~~ baskı unsuru olarak ka-

bul edilmektedir. TDketicilerin istekleri de~erlendiriliyor. 

Devletin koydu~u yasalar ôlçDsDnde vergiler ôdaniyo~. işsizler 

grubu için Uncelikle iQ ve işçi bulma kurumuna kayıtlı işsiz-

lerin isdihdamı için özen gösterilmektedir. 

"'- Heyır. 

f- Uı~enin soru~!2rının ~aşır~a nDFu2 er~ışı, işsizlik 

kaynak sı~ıntısı ve gelir daGılımındaki çengesizli~ gelmekte-

dir. Jevlet deste~i ile yatırıml~rın artırılarak işsizli~a ça-

zUm getirilebilir. 

g- Her yıl iki üniversite ~~rencisins surs veriliyor 

(karşılıksız) her yıl 25 lise d~rencisine çıraklık ve mesleki 

e~itim yasası uyarınca staj olana~ı verilıyor. Bunun dışında 

•terg~lari ödüyoruz. TD~~iya ~oşull2r:~a gere bu da ~ir toplum-

s··1l sorumlului< ularak k:zt:ıul edilmslijir. riyrıcc 

dDrOst vs iş ahlaKı jlçDl2rin2 ;Jrs hara~et 2diliycr. 

-···· ' . . 
~~~2tlCl ol::n sorum~uluklar yerine 

gstirilLyor. Ayrıca çevra kirlili~ini Bnlame~ içintaşlama vs 

polisaj, m~Lkap Dirimlerinde geliştirilsn bir teknolcji ile 

kum, d~~Um gibi atı~l2rın dc~al ~avraya v2 atmosfore geçilma-

den 2miler2K celirli ~ir bj1.0mde biri~tirilmesi sa~lanmG~tadır. 

l- I<i~inli 

2 '1 G 



i- İşlat;r~ ju!~ndu0c ancJstri ~olunoa tJkaticilarin 

kcrunmasınoa, B~rancil~r~ burs vermeKle, işsizl~ra iş olsna-

yı saÇlam2kla, çevre kirlili~inin dnlenmesinde üzerine oUşe-

ni yapm2kta, es<i-n~kü~lü ve sakat gruplarını isdihdam etmekle 

işyeri çalışma koşullarını insancıl bir durum2 getirmekle, 

toolumsal surumlulu< içeri~inde yar alan bir çok konuyu ger-

çeklaştirmaktatir. Bunun bir program ~içi~inde çerçekleştir-

miyoruz. Çalışma düzeninin gere~lari yerine getiriliyor. ~ 

I- P 1 a n l c m a İ ~ l 2 v i 

1- Planlar en fazla bir yıllık dönemleri içar~n kısa 

ve orta dônemli planlardır. Planlara yön veren unsurların ba

şında, halkın sstın alma gücü, ülkenin ekonomik durumu ~aynak 

yet2rsizliqi, işsizlik ve yasal düzenlemeler gel~e~tedir. 

nomik olmayan nitelikte~i am2çlar tOKeticilerin istek ve ~erek-

sinmelerini diKkate al2raK üretimde bulunmak, toplum ile iyi 

ilişKilar geliştirme~ VE ekonomik kalkınmaya katKıda bulunmak 

gibi amaçlar yer almaktadır. 

II- d r g u t 1 ~· n d i r ~ e 

1- Fonksiyonel gruplandırma sdzkcnusu=ur(Ş~i~~L-14).Tcp-

lumaal sorumlulukların yerine getirilmes~ne iliskin herhangi 

Dir şube yada bdlUm oluşturulmemıştır. 

2- au tür ayrımlar y~pılmaz. 

3- Yoktur. 
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ŞEKİL-14 ICF A.Ş'nin brgUt Şeması 

4- Alt kadernede garevler tekni~ Bzelliktedir. Toplums6l 

sorumluluklar orta ve üst kademe yönetimi tar3fınd5n yerine 

getir i 1 m e ai plan 1 ar· an s or ;_ı rn lu lu klardır . 

::ı- Yoktur. 

o- Devletin angdrdD~D o~an %2 O' i T' 
~ ~ . Buna göre bizim 5 

sakat, ve eski hDkDmlD çalıştırm2mız gerekiyor. İşletmede 7 

sakat ve 6 eski hUKümlU işgbrc~ bulunmaktadır. 6u durum~a dev-

letin öngördüğü oranın üzerinde olduğumuz açıktır. 

7- Çalışma koşullarında iyileştirmaler yapılıyc~. 2u 

konuda çalışma bakanlı~ındsn işçi sa~lıQı mCfettişl2ri~2 ÇG-

rültü, g2z ve toz ölçümleri yaptırıl~ı. Gaz ve tez tehlike 

sınırlarının çok altındadır. Gürültü bazı bölümlerce ~5 desl-

belin Uzerindedir(s2~lık koşullarına uygun en yDkse~ 
~. . . ... . ... 

gGrLılt:J 

75 desibel civarın~adır.) aunun işcfler Dzerind~ki zararl3r:-

r) ;t ., 
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nı ônleme~ amacı ila onlara kulak koruyucusu da~ıtıldı. Ayrı-

ca bu koruyucunun, kullanılmasına ilişkin oelirli bir e~itim 

verildi. İşyerinde işellerin daha rahat bir ortamda çalışma-

larını sa~lamak için har an kullanılmaya hazır sıcak du~ dU-

zeni, soyunm~ odaları ve dolapları, yılda iki takım giysi a-

yakkabı ~ibi ihtiyaç maddeleri vsriliyor. 

3- Hayır. 

9- Yoktur. 

III- Y ü r ü t m e 1 ş 1 e v i 

1-Dikkate alınmaktadır. Ast-üst ilişkilerinin iyi yönde 

gelişmesi ve iletişim sisteminin örgütün gereksinmelerine 

karşılık vermesi yôneticilarin astıarı ile ilişkilerinde, on-

ların öncelikle insan olduğunu dikkata almalarına bağlıdır. 

Bunun için ~stın :ıazı psikolojik ve t~plumsal özelliKleri yö-

neti~ilerin haTakat tarzının (amir ver~a biçimini~) zaman za-

man b~lirlayicis~ olma~tadır. 

2- Yılda bir def~ gezi programları dcz2nlenmakt2cir. 

IV- U y u m l a ş t ı r m a İ 9 l e v i 

1- Planlamadan denetim2 k2dar; g2ra~ tc~lumsel so~um-

luluklar, gerek işletme ~rgUtUnOn çalışma .. . 
cuz=nı tam 

bir uyum sa~lanmıştır. 

2- Dış çevreyi oluşturan tJkati=i, 

rupları ile karşılıklı anlayış va yasa~3~ ~l;~sCn~2 uyu~ sac-

lanmaKtadır. 

3- Uyum sa~lanmaktadır. 
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V- D e n e t l e m 2 İ ş l e v i 

1- Yck. 

2- Sayısal ola~ak, devletin öngördüğü sakat ve eski hü-

kümlüle~in is~ihtamına ilişkin sayısal standartlar çalışma ko-

şulları il2 ilgili stan~artlar~an yararlanılmaktadır. Ayrıca 

~r:timde tü~ü il= 1Grk Standartları Enstitüsü stcnd2rtlarıne 

uyulmc:ktaciır. 

VI- Y 2 t i ş t i r m e I ş 1 2 v i 

1- Uzun yıllardan bu yana yünetici kadrosunda bir de-

ğişme olmadı. Bu nedenle yönetici yetiştirilmesi ile ilgili 

hiç bir çalışma yoktur. 

2- Şu an bu ter Dirşey düşünülml'yor. 

-·- ~ L ;- T "'~ .- ' . .,_ "·; ' D - · l;ı c:. 1 ıi:..~.Lı• 1-'ı l. ~icisan Gıoa Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

~ALIŞMA ~Q~USU: ~a~itli şekerli gıda maddeleri üretimi 

. . 
KU~ULUŞ HUKU~I Ş~KLI: Eskişehir Orgar•ize Sanayi 

aGY~KL~GU: Ser~aya: 3.630.COD.OJJ.-TL,İşgören:J5D kişi, 

Jratim: 3600 ton/yıl şekerli gıda üretimi. 

sinden, ~skişehir'in Sivrihisar ilçesine gelen bir şe-

m2Kin2leşmiştir. 157C li yıllard2 tesislerin sayısı 

artırılıyor. 1975 yılınd2 bir anonim şirket durumuna 
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getirils~ek h3l~a a~ılıyor. Bugün 20.000 m2 ka~alı ol-

ma k ü z e ~ e t o iJ ı u m 5 3 • Ci O G m 2 al an d a m o d e r n te s i.s l er d e ü ~ 
... . ., 

retim yapılıyat •. · 

SERMAY~ YAPISI: ezkaynaklar. 

a. işLETM~NİN s~HİP V~ vb~ETİCİLERİ 

yjru~TİCİLE~İN ~D VE SQY~DLARI: Y~natim Kurulu aaş~anı: 

Yılmaz Jzkan a~P<::lCT' -----.' Yönetim Kurulu Yardımcısı: 

i"lehmet Erkan 8esL~r, Yi:inetim hurulu Yardımcısı: 

Mehmet Gü~kan 8e~ler Uye: M.Lütfi ErgUkman, Uye: ~ . . 
ıenrıı:. 

Balcı(dış ticaret Müdürü) 

G8RENİM DURUMLAR!. VE TEC~08ELERİ: Hukuk Fakültesi ve Iş-

letme fakültesi mezunları, sanayici. 

YABANCI DİL BİLGİLERİ- YURT DIŞI GEZİLERİ: İngilizce, 

Ticari amaçla sı~ sık yu~t dış~na çıkılıyor. 

kurulu üyeleri, k~rd2n vergil~r düşüldükten sonra %5 

pay alıyorlar. 

I. S LLe: ~ı ı·v·,;:-,, 1.;.! 1.;.;.,.: v::-._ \/rl,'',r.·dt=" -ı -J.: ,, -.L: i_ t "-,. n '·J (\ .~ .- --, ;• -;:-- ,t·- rı·-·' TT.;. cL r' r· ;:J.,. .,. -~ _ 11 T-·- ~ ~~~ 1-\l'r•.c,.,;·;:_;__;:_;c_,c_ uC. rUL~ .LnhLH;,J.: 

2- İşletmenin vergi, yatırı~ vE ih~aca~, çalı~ma hu~uku 

gibi konulardan dolayı devlat, Or~tici gru~ları ile ayrıca tO-

keticilerle ilişkileri vardı~. Davlat ila olan ilişkil2r ya-

sal çerçeve içinda olumlu biçimoa gelişmsktatir. TQk2tici ila 

olan ilişkilerde onların ist2Klarini va t~rcihlari gjzjnOne 

alınıyor. ~aliteli, sa~lıQa uy~u~ GrDnl~~ Oratilivor. 

b- Toplumssl sorumlulu~ is~ih~sm yaratma~, ouiunoutu çev-
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reve ekonom:k katKıda bulun~ak, dolayısıyla ülke ekono~isine 

yararlı olmaktır. 

c- Uzun sürede dengeli ve tut~rlı bir karlıiığa ulaş-

ma yulu tercih ediliyor. Çünkü işletmenin kalıcılı~ı, sürek-

lili~i ve sa~lıklı büyilmesi hedeflenmektedir. 

d- işsizler tüketicilar ve devlet işletme için jir bas-

kı unsuru olarak kaoul edilebilir. fşsizlare iş olana~ı yara-

tılıyor. Onlardan gelen iş talepleri diKkate alınıyor. Ancak 

bu konuda yapılabilecekler oldukça sınırlı. Tüketiciler için 

ucuz, kaliteli bol çeşitte ürünler üretiliyor. 

e- Hayır. 

f- Nüfus artışı, işsizlik, kaynak sıkıntısı gibi so-

runlar içinde bulunduğumuz toplumun ba~ta gelen sorunlarıdır. 

Burada devletin toplumsal bir yükünün olm8sı ge~ekti~i unutul-

du~u sürece ve devl~t yanlızca vergi tahsil ctti0i sDrece, nu 

sorunlar artarak gelişecektir. İşletmeler bu dt;rumlarda i~siz-

lere iş olanağı sağlamakla yeni teknolojilerin ülkaya girişini 

sa~lamakla bir yerde çözü~ getirebilirler. Bununla o2r3o2r, 

işletmelerin bu konuların çözümünd~ çevreyi harekete geçirici 

bir rolü olabilir. 

g- İşletme, sürekli isdihdam yarataca~ yatırımlara vd-

neldi~inde hem işsizli~e, hem de ülka ekonomisina elinden ge-

len Katkıyı yapma~tacır. 

h- S8~lıklı bir gıd2 Dretiminin, Uncelikle işletme oa-

~ında, genelde de ülke gerçekleşmesini 

~~ba gösterilmektedir. 
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ı- Hayır. 

i- Belli başlı bir program yo~tur. Ancak faaliyetlerde 

toplumu ve sorunlarını di~kate alıyoruz. 

C. YJN~Tİ~ İŞLEVLERi 

I- ? 1 a n 1 a m a İ ş : e v i 

1- Işletmenin planları kısa ve uzun olmak üzere iki 

türlüdür. 8u planlara, işsizlik, halkın satınalma gücü, ülke

nin gelişme düzeyi, ülkedeki sosyo-ekonomik, kültürel ve po

litik eQilimler ve bunlardaki de~işimler y~n vermektedir. 

2- Tüketicinin istek ve gereksinmelerini dikkate ala

rak üretimde bulunulması amaçlanmaktadır. 

II- Ö r g ü t 1 e n d i r m e I ş 1 e V i 

1- Fo~ksiyonel gruplandırma sôzkonusud0r. Belirgi~ b~r 

Brgüt şeması yoktur. Toplumsal sorumlulukların yerine getj.

riimesi ile ilgili bir bölüm henüz oluşturulmamıştır. 

2- Oikkate alınıyor. Çünkü .ülke koşulları bunu gerek-

ti:-ivor. 

3- Yo'<tur. 

4- Jst ka=eme yet~i ve sorumlulukların en fazla yo~un

laştı~ı dUz~ydi=. Bununla beraber, UrettiGi UrUnlerden ve faa

liy~tlerdan dolayı topluma karşı sorumluludur. Bu bilinçle ha-
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5- Hayır. 

6- Asgari yasanın BngBrdJ~ü sayının Ozerindedir. 

7- Isı, ışık, nam, gürültü gibi çalışma koşulları ça-

lışma bakanlığı müfettişleri tarafından denetlenmektedir. 

Mümkün oldu~u kacar iyileştirmeler yapılmıştır. 

B- Hayır. 

9- Hayır. 

III- V ü r ü t m 2 T Ş l 2 V i 

1- Dik~ate alınıyor. Amaç garevlerin yerine getiril-

mesini sa~lamak oldu§una gBre, bu gôrevlerin anıaşılmasını 

sağlamak ve iletişimde her türlü araçtan faydalanılması ge-

rekmektenir. 

2- Yararlanılmıyor. 

Y V - u y u m l c ş t ı r m 3 I ş l e v i 

1- İşlatmeoe amaçlara ulaşılmasında, yBnetim işlevleri 

arasınca tam bir uyum sa~lanıyor. Topluma duyarlı olmakla dış 

çevre ile uyumda güçlü~ çakilmiyor. 

2- Oı~ çevre ile uy~m sa~lamak için tüketicllerin ter-

ciMleri, oevlet p8liti~aları ~aşta olmak üzere tOm diş çevre 

unsurlarının azslli<leri ve bunlarda~i deUişmaler yakından iz-

lanmakte, araştır~alar ys~ılm2kta, iletişim kanalları sOrekli 

açık tutulara< s2çla~ bir yapı oluşturulmay~ çalışılmaktadır. 

3- ıam sa~lanıJor. 
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V- D e n 2 t ı e m e İ Ş ı 2 V i 

'i- riayır. 

2- Sayısal standa=tıarın tümünden yararlanılıyor. Ayrı-

ca sayısal olmayan unsurlara karşı müm~ün oldu~u kadar duyar-

lı olunuyor. 

3- Yapılmıyor. 

VI- Y 2 t i ş t i r m e l Ş 1 2 V i 

1- İşletmelerde ydnetici olacakların yetiştirilmesine 

önem verilmektedir. Bunun için iç keynaklarden yararıanılıyor. 

2- Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olacak ve toplum-

sal sorumluluk faaliyetlerini yürütecek yön2ticiıerin yetiş-

tirilmesi düşünOlüyor. 

1şlatms yJnet~cile~~Gin anKet formunda yar alan aoru-

ç;enelleme 

2eçmslerine kErşılık, araştır-

işletm:;nin en k st 



surula:ına verdikleri yanıtlardan elde e~ilen işletma y~neti-

minde toplumsal sorumluluk konusuna il~~kin verilen incelei~-

~onula: heK~ı~d3 sorula~ sorulmuştur. Bu sorular k2rşılı~ın-

da alınan yanıtıara göre aşa~ıoaki gibi açık!amalards bulun-

msk clurludu2:·. 

içinde bulundukları toplumun sını:rlarını 

oldukça dar bir boyutta algılayar2k, işl~tme-toplum ilişki-

lerini ekonomik eylemlerin vs yasal dDzenlemele:in j~~ lızan-

- To~lumsal aorwmluluk konusu gen~llikie 3~onomik ~y-

s~zlik, çevr2 kirliliQi gibi toplumsal sorunlar ve beklenti-

ler Dzerinde fazla durulmamaktadır. 

ı'.- :-ı ::ı ı 
':;j =ll'- ...ı.. ~larak uzun sDr2li v2 denge ii bii' 

cu ~olitiK3nın toplum 

dı~. ÇCnKD k~r'ın azamil2şt~~il~2si il<esin2 ~a:şılı~ top-

lumsal sorumlul~K il~~si, dz2lli<l2 zaman ufkJ yanUnd2n önem 

kazan~aktadı~. İ~l2tmai2: uzun sUr~ii ~~riılı~ politikasını 
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daha çok, işl~tm~nin süreklili~ini korum8k yo d2 dengeli bü-

• • ~ • • ,......1 
IJLırlUnue hedefleme~tedi~ler . 

- Işletmeler genellikle ülkenin içinde bulundu~u so-

runların bilincine ulaşmelerıne karşılık, bu sorunları bir 

işietme olar3k kalıcı çdzümlsr getirilmesi konusunda yaterli 

açıklamada bulunama~ışlarcır. au tür ac~unların ç~zümünde 

devlet kurumunun oaha et~in rol aynaması gerekti~ini savun-

muşlardır. 

- İşletmeler genellikle ekonomik eylemleri y:::rin2 

tirmakla, toplumsal sorumluluklarını da yerine getirdikleri 

inancını taşımaktadırlar. Bunun için ekonomik ve teknik ey-

lemlerin dışında belirli bir toplumsal sorumluluk çalışması 

yapılmamaktadır. 

YBnatimin planlama i~levi ile 

olarak işletmelarden anket formunda yer alan iki k~n~ hakkın-

da bilgi i~tenmiştir. Işletmelerin vercikleri yanıt!arj3n el-

de edilen bilgilere gUre, planlamada toplumsal sorumluluk ko-

nusun~R aş2~ıdaki serunlar ile içiçe oldukları sjylenebilir. 

1) İşletmeler dış çevre unsurlarını olu~turen etm2n-

lere planlarında gdzanüne almalarına ~2rşıl:~, genellikle iş-

letmenin ekonomik eylemlerini do;rudan ilgilendire~ konulara 

daha az durulmuştur. 

2 ) l 9 l. e t rn 2 l s r 2 k o n o;;; ı i< o l m 2 y 2 n n i t :: l i ;< t e '< i am 2 .~ l 2 r ı n ı 

belirtirken bunlara ulaşmak· i~in na ~ioi ;3lıçm2lar ve0ıldı-
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gı konusunda açıklık getirememişlerdir. 8una göre işletmele

rin e~onomik i~levlerinin yanısıra toplumsal işlevlerinin bu

lundu~u dCşDncesinin göstermelik oldu~unu, işletmelerin yan-

lızca ekonomi~ birimler olarak kabul edildiğini belirtmek 

olurludur. 

URGÜTL~ME İŞLEVİ: YUn~timo2 örgUtleme işlevi ile ilgi-

li konul2rd2 işletmelerden istenen bilgil2r sonucunda elde 

edilen varilere göre belirlenen sorunları aşağıda olduğu gibi 

sıralamak olurludur. 

1) İşletmelaroe toplumsal sorumlulukların yerine ge-

tirilmesi ile ilgili b~lDm, şube gibi birimler oluşturulma

mıştır. Ayrıca bu tür görevleri yerine gatirecek, sorumlu

lukları üstlenecak göravli bir işgören bulunmamaktadır. Buna 

göre to~lums3l sorumlulukların yerine getirilm~sinin, işlet

menin ten.2l işlevleri ve görevleri arasında y2r alm2dı~ı ga

rüşünOn yaygırı olar~~ ge~erli olduğunu belirtmek olurludur. 

2) Üst düzey yönetiminin topluma sorumlu oldu;u bilin

cine ulaşılmasına k~r;ılık, bu sorumlulukların neler olduğu 

ya da bunların ne ölçüde yerine getirildiyi konusunda açık

lama yapılmamıştır. 

3) işletmeler genellikle çalışma koşullarında çere<l: 

düzenlernelerin ve iyileştirmelerin yapıldığını dne sürmele

rine karşılık, bu dDzenlemelerin işgüren sağlığı ve güvenli

~i Dzerinde ne gibi olumlu ya da olumsuz etkiler yaptı5ı ko

nusunda açıklamada bulunamamışlardıT· İşletme ydneticilerinin 
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alınan kararların ve g~rçekleşen çabaların daha alt düzey-

lerdeki etkileri konusunda fazla bilgiye sahip olmadıkları 

ve bu konularda örgütteki iletişim sisteminin gerekti9i bi-

çimde çalışmadığı yargısına ulaşmak olurludur. 

4) İşgörenlerin sosyo-kültürel bilgi ve görgülerini 

artırmayı amatlayan, sağlık gibi konularda bilgilendirm~yi 

hedefleyen etkinlikler üzerinde fazla durulmuyor. 

YÜRÜTME İŞLEVİ: Yönetirnde yürütme işlevi· ile ilgili 

olarak • 1 . J.. 
ış .... e"me yöneticilerine yöneltilen sorular karşılığın-

da alınan yanıtıara göre aşağıdaki gibi açıklamalarda bulun-

mak olurludur. 

1) İşletmelerin çoğunluğu, örgütü harekete geçirecek 

emirlerin verilişinde ~stların ruhsal, kültürel ve toplumsal 

özelliklerinin çJzönünç alındığını belirtmişlerdir. Ancak 

bunu belirtirKen işgôren:n toplumsal bir verlık oldu~u nok-

tasından here~et edilmekten ~ok, ekonomik eylemlerin bir ge-

regı olarak kabul edilmiştir. 

2) Güdülayici etken olarak toplumsal, kültürel va 

ruhsal güdülerne araçlarından fazla yararlanılmıyor. Bir ya-

netisi bu konuda~i düşüncelerini gizlemeyerek, ekonomik gü-

dülerne arşçları dışındaki araçl5rın işgjrenlerin işe yönel-

tilmasinde hiç bir etkinliğinin olmadığını, onları yanlızca 

disi~lin ve ekonomik ödüller ila işe yönelebilecağini belirt-

mekle, bir çok yBneticinin dışa vuramadığı düşi};ıcelerini or-

taya koymuş olabilir. 
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UYUMLAŞII~MA İŞL~Vİ: vanetimda uyumlaştırma işlevince 

toplumsal sorumluluk konusu ile ilgili olarak yanaticllerin 

tutumlarını aşa~ıdaki gibi Bzatlamek olurludur. 

1) İşletmeler, ekonomik eylemle~ine ilişkin yanatim 

işlevlerinde tam bir başarı sa~landı;ını öna sürerken bunun 

do~rulu~unu ortaya koyacak bir açıklama yapamamışlardır. Ay

rıca konunun toplumsal sorumluluK ile bağlantısını kurama-

mışlardır. Buna gdre işlet~e y~netimlerinin uyumlaştırma iş-

levi ile toplumsal sorumluluk kavramı ilişkisi konusunda ye-

terli bilgi düzeyine erişmemiş olduklarını belirtmek olurlu

duı. 

2) İşletmeler dış çevre unsurları ile uyumlu oldukla

rını beli.rtmenin yanında bu konuda fazla açı<lamada builiuna-

mamışla."dır. ~lyum seğlanamama durumlarının ise çosunlui<la fi-

nansal kur.ıluşl9rdan ve devlettan kaynaklendı~ını ~ne sOr-

mD~lardir. Dış uyumlaştırmayı bu kader dar boyutta algılayan 

işletmelerin uyumlaştırma konusunda yeterli düzeyde b~lgi 

sahibi olmadıklarını belirtmek olurludur. 

DENETLEME İŞLEVİ: Denetleme işlevinde toplumsal so

rumltllıJk konusu ile ilgili olaıak işletme yöneticil~:-ine )!yö

neltilen sorular karşısınd2 alınan yanıtlaı birle§tirildi-

öinde aşa~ıda belirtilen durumlaı ortaya ;ı~ma~ta~ır. 

1) İşletmeler, toplumsal nitelikteki çalışmaların fay

da/maliyet durumunu ortaya koyacak bi~ çalışmada bulunmama~

tadırlar. Bu tDr raporların' hazırla,nrnaması işletmelerin top-
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lumsal nitelikteki giderlerinin ya da yatırımlarının bir ra

por hazırlanmasını gerektirme~ecek öiçimde önemsiz ölçüde 

olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

2) İş güvenlidini sa~layacak ve meslek hastalıklarını 

önleyecek araçlarla ilgili bir denetim düzeni oluşturulma

mıştır. Bu konunun önemi ve doğuraoileceği sonuçlar yönetici-

ler tarafından tam olarak kavranmamıştır. 

YETIŞTIRME İŞLEVİ: Yetiştirme işlevinde toplumsal so-

rumluluk konusu ile ilgili olarak işletmelerin tutumlarına 

göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

1) İşletmelerde genellikle yetiştirme çalışmalarına 

önem verildiği söylenmesine karşılık, bun~n nasıl yapıldığı 

konusunda fazla açıklamada bulunmamaları konunun yanlızca 

yüzeysel kaldı~ını ortaya koymaktadı~. 

2) İşletmalerin bir bölOmU toplumsal sorumlulu~ların 

yerine getirilmesini sa~layacak yôneticile~in yetiştirilme

sini düşündüklerini belirtirken bir ~ölümü de bu tür bir ça

lışmanın düşünülmedi~ini belirtmişlerdir. au tür çalışmayı 

düşünmeyen işletmeler böyle bir yöneticiye gerek duyulmadı-

~ı izlenimini yaratmışlardır. Konuya olumlu ba~an işletmeler 

ise konunun Uzünü anlamaksızın yanlızca olumlu bir tavır al-

mak daha iyi görünme~ amacını taşıdıQı izlenimini y3ratmış

tır. 
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10. UYGULA~ALI SORU~LAR İÇİN ÇDZUM ~NERİLERİ 

İşletme y~natiminde toplumsal sorumluluk ~onusu ila 

ilgili olarak' altı işletmenin yönetimlerinde belirlenen uy

gulamalı sorunlar, i§letmeden işletmeye farklı biçimlerde 

ortaya çıkabilir. Bu nedenle çeşitli sanayi işletmelerinin 

yönetimlerinde yapılan araştırmalar; Türkiye'de bulunan iş

letmelerin toplumsal sorumluluk kavramı karşısındaki genel 

durumunu ortaya koymakten çok, belirli bir sanayi böl~esinde 

yer alan işletmelerin yönetimlerinde bulunan, toplums2l so-

rumluluk konusuna ilişkin uygulamalı eo~unları ~~taya koyma

ya yönelmiştir. Bu sorunların kısa sürede çözümünün gerçek

leştirilmesi olurlu değildir. Öncelikle toplumsal sorumluluk 

kavramının işletme yönetimi, politika ve felsefelerind2 yer 

alması, bundan sonra yapılacak çalışmalarda bu felse~e ve 

politikalara uygun biçimde hareket edilmesi gerekmsktedir. 

Burada, önceki kesimde balirlenen sorunlsra bağlı ol~-

rak getirilen çOzDm ônerileri aktarılmaya çalışılaca~~ı~. 
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P L A ~~ L A i"H4 İŞ!...EVÜJC: I·: r·c:!Lr·r,ı 
ı_ '-i ı l ı \J Ll r~ C: ri İL ER İ 

1) Yönetim eyleminin başlangıç noktasını oluşturan plan-

lama işlevi, işletmelerin toplumsal sorumluluklarının da baş-

langıç noktasını oluştu~maktadır. İşletmelerin planlama iş-

levinde, uzun ve kısa süreli plenlarinda bulundukları toplu-

mu oluşturan ögeleri yanlızca işletme eylemleri ile ilişki-

~ı olduğu için de~il, bulunduğu toplurnda var olmanın gerek-

tirdiği sorumluluk bilinci ile yer vermesi gerekir. Bunun 

için toplumun önceliklerini, bulunduğu bölgenin gereksinme-

lerini ve beklentilerini gözönüne alması gerekir. 

2) 8er işletmenin ekonomik nitelikteki Bmaçlarının 

yanınd8 ekonomik olmayan nitelikte bazı amaçlar belirleyerek 

amaçlar sistemini oluşturmaları gerekmektedir. Bunu gerçek-

leştirirken toplumun önceliklerinden hareket edilmesi yerin-

de olu~. 

3) Toplumsal amaçlgra ulaşılması için plan, politika, 

bütçe, yöntem ve programların oluşturulması gerekir. Bunun 

için neyin, nasıl ve ne ımman yapılaca~ına ilişkin almaşık-

ların belirlenmesi, almaşıkların karşılaştırılması ve uygun 

seçeneğin belirlenmesi gerekmektedir. Bu durumda· toplumun 

önceliklerine ve işletmenin özel koşullarına güre belirle-

necek toplumsal sorumluluk alanlarının saptanması gerekir. 

Ö~GJT!...E~E İŞLC:Vİ~E İLİŞKİ~ ÇÖZÜM ÖNERİLERi 

1) İşletmelerde topl~rnsal sorumluluklarının yerine 
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tirilmasi ile ilgili çalışmaların argütlenmesi, bu çalışmala-

rın dizgesel ve planlı biçimde gerçekleştirilmesini sağlayabi-

lir. Bunun için toplumsal sorumlulukların yerine getirilme-

sini sa~layacak, bu Konuda yapılacak çalışmaları; planlama, 

örgütlendirme, yürütme, uyumlaştırma, denetleme ve yetiştir-

me işlevleri ile yerine getirecek bir toplumsal sorumluluk 

biriminin içletme örgütünde yar almas~ yararlı olabilir. 

Sürekli olarak toplumsal sorumluluk konuları ile ilgi-

lenecek, bu .alandaki sorunları ele alabilecek ve işletmenin 

diğer bölümleri ile uyum içinde çalışarak uygulamalar hakkın-

da onlara bilgi varebilecek toplumsal sorumluluk bölümünde 

görev alacak yöneticilerin; üst yönetim düzeyinde yer alan 

yöneticilerle ilişki içinde olması, görev yetki ve sorumlu-

luklarının işletmenin toplumsal sorumlulukları ba~lamında 

belirlenmesi gere~ir. 

Toplumsal sorumluluk bölümünün işleyişin~~ sa~lanması, 

toplumsal sorumlulukların yönetiminde; planlama, örgütlendir-

me, yürütme, uyumlaştırma, denetleme ve yetişti~me işlevle-

rinin yerine getirilmesi gerekmektedir. 

- Planlama işlsvinde, toplumun dnceliklarine va işlet-

menin ôzel koşullarına göre belirlanacak toplumsal sorumlulu~ 

konularında neyin, nasıl ve ne zaman ya~ılac3~ına ilişkin ka-

rarların alınması gerekir. 

-Örgütlendirme işlevinde, , , 
tcpıumaa~ sarum-

lulukların gerçekleştirilmesini sa~layacak işçarenlarin se-
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çilip atanması, görev yetki ve sorınmluluklarının belirlenme-

si, yer araç ve yantemlerin sa~lanması gerekmektedir. 

-Yürütme işleviG toplumsal sorumlulukların yerine ge-

tirilmesi için örgütü harekete geçirecek emirlerin verilmesi, 

işgörenlere amaçlara ulaşılmasında önderlik edilmesi, örgü-

tün amaçları doğrultusunda işgörenlerin güdülendiği bir yöne-

tim süracidir. 

-Uyumlaştırma, toplumsal sorumluluklara ilişkin çalış-

maların srtak bir amaç çevresinde toplandısı ve işletmenin 

di~er işlevleri ile bütünleştirildi~i bir yönetim işlevidir. 

- Denetleme, toplumsal sorumlulukların yerine geti-

rilmesinde örgütün başarısını ortaya ~oyan, planlanan amaç-

lara ne ölçüde ulaşıldı~ını belirleyan bir yönetim işlevidir. 

-Vetiş~irme işlevi, işletmede toplumsal sorumlulukla-

rın yerine ~etirilmesini sa~laya=ak yöneticilerin yetişti-

rilmesi çalışmalarının yapıldı~ı yônetim iş~evidir. 

Yuka~ıdaki açıklamaların dışında toplumsal sorumlu-

lukların yerir.e getirilmesi için işletmede yönetim kuruluna 

ve üst düzey yöneticilerine yol gösterecek sürekli bir komi-

tenin oluşturulması önerilebilir. nomit2yi oluşturacak gö-

rsvlilerin farklı uzmanlık konularında tecrüoeli ve e~itim-

li olması, bu ~ür uygulamayı daha verimli bir duruma getir~-

bilir. 

2) tşletme ydneticlleri topluıns2l sorumluluk bilinci 

ile örgütün Dyesi olan ve ona toplumsal bir bzellik kazandı-
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ran işgö~enlere üniversite ve çeşitli kurumların işbirli~i ile 

kültürel toplumsal ve sa~lık ile ilgili konula~da konferans 

seminer gibi etkinliklerin sağlanması için daha ci~di çalı~-

malarda bulunulması, bunun için politika ve y8ntemlerin oluş

turulması Gnerilebilir. 

3) İşyeri çalışma koşullarının işg6renin sa~lı~ıne 

uygunluğunu belirleyecek bir uzmanın işletme örgütünde görev 

alması yerinde olur. Böyle bir g6revlinin üretim bölümüne bag

lı olarak çalışması önerilebilir. 

YÜRÜTMEYE İLİŞKİN ÇUZÜM UNERİL~~İ: 

vanetirnde yürütme devingen bir süreçtir. İnsan ilişki

lerinin ileri boyutta olduğu bir işlev olması, yöneticilerin 

örgütü harekete geçirecek emirlerin verilişinde astıarın ruh-

s2l, toplumsal, kültürel özelliklerini gözönüne almalsrın. ge-

rek~irmektedir. Yöneticiler bunu, işg~renlerin toplumsal bir 

varlı~ olduğu bilinci ile yerine getirdiklerinde başarılı o-

labilirler. 

İşgörenleri işe yöneltmede kullanılan güdüleme arşçla

rı arasında yönetime ~atılımın sa~lanması, toplumsal ilişki

lerin ve ~arşılıklı anlayışın benimsenmesi gibi ekonomik ni

telik taşıyan araçlardan daha etkili olmaktadır. İşletme yö-

neticilerinin bu tür nitelikteki güdüleme araçlarına a~ırlık 

vermesi toplumsal sorumluluklarından birini yerine getirmesi 

anlamını ta~ım3Ktadır. 
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İşletmel:~in iç ve dış çevreleri ile uyumlu bi~ yapı 

olu§turabilmele~i toplumsöl sorumlulukların yerine:getirilme

si ile yakından ilgilidir. İşletmelerin azelllkle sUrekli de

~işen dış çevre koşulları ile uyumunun sağlanabilmesi için 

bulunduğu toplumun önsaliklerini, sorunlarını, kültürel ve 

toplumsal ôzellikle~ini de~erlandirebilecek ve toplumsal so-

rumluluKlar ile yanatim eylemleri arasında bi~ ba~lantı sa~-

layacak bir ç~lışma g~uounun oluşturulması önerilabili~. Bay-

le bir çalışma g~ubunun üst yönetim düzeyine ba~ımlı olarak 

görev alması yerinde olabilir. 

DENETLEMEVE İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: 

1) İşletme yön~ti~inde toplumsal sorumluluk çalışmala

rının ve sorumlulukların ye2ine getirilmesi için yapılan gi

derlere ilişkin bir fa~ja/maliyet analizinin yapılması ve ma

li yıl sonunda bu çalışmaların bilançosunun çı~a~ıla~a~ to~-

lumsal denetim raporlarının hazırlanması işletmelerin bu ko-

nuda daha sistemli ve bilinçli çalışmasını saÇlaya~ilir. au

nun için yeterli bilgi ve yetene5e sahip işgôrenle~in işlet-

me a~gOtünün muhasebe ya da mali işler bUlDmOne ba~l: olarak 

çalışması yararlı olabilir. 

2) İşgôrenlere daha sa~lıklı bir iş ortamı nazırlamak 

amacıyla kullanılan iş güvenli~i araçlarının kullanı~a na cl-

çUde uygun oldu~unun, işin gerektirdi~i sakıncal?rı arta~an 

kaldırıp kaldırmadı0ını d~~etleyece~ bir uzmanın gôrevlendi-
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rilmesi ya da Gu konuda bilimsel korurnlar ile işbi~liği ya-

pılması ge~ekmekt~~ir. Ayrıca piyasada satılan ve standartı 

oluşturulmamış iş gDvenli~i araçlarının, devlet kurumu tara-

fından üretiminin ve satışının yasaklanması ye da denetim al-

tına alınması gerekir. 

YE T I Ş T I ~>i EY C: I. ! -1· .~'LT "i 
ı_ ~il J. 1\, ÜfJERiL2:R! 

İşletmelerde gelecekteki yanaticllerin yetiştirilmesi 

ile ilgili çalışmalar yapılırkenjişletmenin bugün ya da ile-

ride üstlenmek ourumunda olduğu toplumsal sorumluluklarını 

yerine getirecek, bu konudaki çabaları planlama, drgütlendir-

me,yürütme, uyumlaştırma, denetim ve yetiştirme faaliyetleri 

ile gerçekleştirebilecek yaneticilerin yetiştirilmesi gere-

kir. Bunun için p3zarlama üretim, finans gibi işlevsel alan-

lardaki eğitimin dışında, toplumsal konular ile ~lgili bir 

:=ıf~i~~m 
-';j- :..ı -ıl! ve yetiştirme progr2mlarının hazırlanması yararlı ola-

L.., • - • 
ul.Ll:2. 





dzdekaal ve insani üretim etmenlerini bir ara~a ge-

tirme~, mal ve hizmet üretmek, da~ıtmak gibi ekonomik ve te~-

nik çabaların toplumsal fayda yaratmak amacıyla birleştiril

di~i; hukuki, politik ve toplumsal işleyiş~ sahip sistem o

larak kabul edilen işletmeler, toplumun önemli bir parçası

nı oluşturmaktadırlar. Toplumu oluşturan aile, devlet, din, 

ekonomi ve e~itim gibi Kurumlar ile işletmeyi oluşturan ~zdek

sel ve insani ögeler içiçedir. Mal ve hizmet Uratmek emacıy-

la kaynaklarını toplumden alan işletme, toplumdan aldı~ını yine 

topluma vererek sOrekli _ve devingan bir uyarlıl~k göst~rmekte~ 

dir. İşletmelerin sUreklili~inin sa~lanması toplum ile olan 

girdi-çıktı alışverişinin kesintisiz bir biçimde sürmesine 

bağlıdır. 

İşletme-toplum ilişkileri genellikle toplumun ekonomik 

politik, hukuki, kJltUr~~-ee teknolojik yepısı içinde gerçek-

leşmektedir. a~nunla be~3ber işletmelerin dış çevreleri yan

lızca içinde bulundukları toplum ile sınırlı değildir. İş

letmeler zamanla diğer toplumlar ile birtakım ilişkiler ge

liştirmek durumunda olabilirler. Bu nedenle, diğer toplumla

rın da kültürel teknolojik politik ve ekonomik . yapıları hak

kında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. 

Toplum olarak yaşama olgusu beraberinde birtakım so-

rumlulukları da getirmektedir~. Sir insanın di~er insanlar 

ile iyi ilişkiler geliçtirilebilmes~ ~ncelikle toplum olarak 

ya~amanın gerektirdiği sorumlulukl5rının bilincine ulaşması-
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na baylıdır. Su sorumluluk okulda, sokakta alışveriçte insan; 

ların bulunduğu her toplumsal ilişkide ortaya çıkm~ktadır. İş-

letmeler de insanlardan oluştuğuna göre, toplumda var olmanın 

gerektirdiUi scrumlulukların yerine getirilmesi gerekmekte-

dir. 

ramı ile açıkfuam2k olurlu~ur. 

to~lumsal sorumlulu~u kavramı, işletme-

lerin ekonomik amaçlarının yanında, planlarında içinde bulun-

duğu ve sürekli ilişki içinda olduğu toplumun istek, beklen-

ti ve sorunlarına duyarlı olması anlamında kullanılan bir 

kavramdır. 

İşletmelerin toplumsal sorumluluklarını, işletmenin 

iç çevresine ilişkin topluiı.aal sorumluluk alanları ve dış 

çevresine ilişkin toplumsal sorumluluk. alanları olmak üzere 

I; çevresi ile ilgili toplumsal sorumlulukların hare-

kat noKtası işgôrenlerdir. Bu ~orumluluklar; işyeri çalışma 

koşullarının düzenlenmesi, eğitim ve geliştirme hizmetleri-

n i n vE r i l m 2 s i v E s o s y a l h i z m e t l er i n v 2 r i 1 m e s i g i b i) cl a n 1 ar -

dan oluşm2~~cdır. 

Işle~menin dış çevresı ile ilgili toplumsal sorumlu-

lukl3rı, işaizli~~ ;azUm çetirilmesi, keynakların korunma3ı, 

do~al Ç3vrenin ~orunması, tD~eticilerin korunması ve ça~cıl 

şe~ıi~leşme sJrecine katkıda bulunulması gibi kon~lardan oluş-

maktc:cıır. 
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İşletmalerin toplumsal sorumluluk alanları, her top-

lurnun önceliklerine, kültürel, ve ekonomik özelliklerine, 

işletmelerin özel koşullarına göre fa~klılıklar gösterebilir. 

İşlatmade istenen amaçlara ulaşılabilmesi için insan 

çabalarını düzenleyen ve planlam~, örgütlendirme, yürütme, 

uyumlaştırma, denetleme, yetiştirme işlevlerinden oluşan yö-

netim evlemi içinde toplumsal sorumlulu~a da yer verilmekte-

dir. 

Buna göre planlamad2, neyin nasıl ve ne zaman yapıla-

ca~ına ilişkin ekonomik ve teknik kararlar alınırken toplu-

mun istek ve beklentilerinin de dikkate alınması gerekmekte-

dir. 

~ .. +-, ,-ı. 
urgu~J..2nuırme işlevinde, işgören seçimi ve atamasında 

fırsat eşitliginin yaratılması, eski hJkümlC ve sakatlarında 

işe alınması, çalışma koşullerının düzenlenmesi gerekmekte-

_,. 
uı:r. 

Yürütmede, işgarenlerin ruhsal, kültürel, toplumsal 

ôzelliklerinin dikkate alınması, ekonomik gUdüleme araçları-

nın yenında to~lumsel va kDltUrel araçlardan da yararlanıl-

Uyum:eştırmeda, iç ve dış çevre ile uyumlu bir yapı 

oluşturma~ için her i~i çavrenin de istek ve beklentilerine 

ka~ş~ duja~lı olması gerekir. 

Jenetlemece, 5rgDtDn toplums~l başarısını orteya ko-
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yacak maliyet/yerar analizlerinin yapılması, denetim stan

dartlarının oluşturulması gerekir. 

Yetiştirme,toplumsal sorumlulukların yerine getiril

mesini sağlayacak yöneticilerin yetiştirilmesi ile ilgili bir 

yönetim işlevidir. 

To~lumsal sorumluluk kavramı ge·~neksel ydnatim ve 

örgüt kurarnları içeriğinde yer almayan bir kavramdır. Yeni 

geleneksal 5rgüt kuramına ilişkin çalışmaları gerçekleştiren 

Elton Mayo, işgarenleri toplumsal bir varlık olarak kabul e

derek, işletmenin toplumsal sorumlulukları ile ilgili önem-

11 bir adım atmıştır. Çağcıl yönetim ve örgüt kuramlarının 

temelini oluşturan sistem yaklaşımı işletmeyi açık bir sis

tem olarak tasarlayakak işletmelerin iç çevrelerine ve dış 

çevreleri ile ilçi~i .toplumsal sorumluluklarının bilincine 

ul~~m2larınd2 öncülük ~~miş bir yaklaşımdır. 

Işletma yönetiminde toplumsal sorumluluk konusuna i-

lişkin uygulamalar sonucu, araştırma kapsamına alınan işlet

melerin ydnstimlerinde birtakım sorunların ortava ·çıktı~ı 

görülmü~tür. Bu sorunlar işletmelerin toplumsal sorumluluk 

bilineina uleşmanala~ından, ekonomik eylemlerin dışındaki, 

işletmenin çıkarları ile doGrudarı ilgili olmayan konular üze-

rind~ fazla du~mamalarından ve toplumsal sorunların çBzürnünU 

~sv:at kuruluşlarının görevi olarak algılamalarıncan kaynaK-

Tu~lums~l sor~mluluk konusuna ilişkin belirlsnen uy-
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gulamalı sorunların çôzDmD için işletmelerin amaç, felsefe, 

politika ve de~erler sistemini gazden geçirmesi ve: toplumsal 

sorumluluk olgusuna politika ve felsefelerindE yer vermeler~ 

bu konudaki sorunların çözümü için bir başlangıç olabilir. 

Yönetim eylemlerinde toplumsal sorumluluk bilinci ile hare-

ket edere~ planlama, örgütleme yürütme, uyumlaştırma, denet-

leme ve yetiştirme işlevlerinde toplumun istek beklenti ve 

sorunlarını gözjnünde bulundurması gerekmektedir. 
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A. :t ŞLC::TH:::f.J İ i-J 
. - -~ . n I ~k I i_1 1 

1- A~ı v2 Çslışma Konusu 

2 - fl U I" U l Ll Ş V ?. r: i V ~ t·i U < U ~ i :~ ~ k -~ i 

4 - h ı s 2 b i ~ t 2 r .i i ı~~ 2 s i 

5- r"> • 

~Je:rnayan!.n ya;Jısı :<'aV-

n:::;klar) 

1- Ad va Soysdları 

S- ..;.ş,e+-m-"~,·~~~ - J..,_;....i. Vıı ~L,;-..ı....L"- ve ytin2ticilii< arnsç, falsafe va politi<a-

la:- ı 

a- İşletmenin dış çevresini oluşturan halk, tOkatici, 

let, sanayici va sa~di~a cioi g~u~lar ila ili~~ilari 

haKkında 2~ilimlari n3sıltır? 

"- 1-·- ~_,_J. ı., ~tm:?.-_,, i .. , Tn :·1 _ı u- ,r;; s~ i :=:!n._ ri ı_.., ___ 1 i_, ~u:.-.-_~ ~ ~ :-- ~ ~1 --::;:..... :<-- :--, .-' -··· ~, ... .., ·n . .., r~ w -,. --- _., -~ ,., ___ --·-·'' --·---- ''---' J.!<C.:~ c.::..;:;:·__;ı,_=: 

va eJilimleri nasılcır? 

vcirlırjını ..: 1 .--ı 
.... _-:= 

'/3 

-:.vi 



lılı~a ul3şme vollarından hsngis~ tercih adil~a~tedi~. 

!'J e d ''-' n l e r i i l e ::ıç ı :< l :ı y ı n ı z • 

d- 1şl:::tmenin faalivette i:ıulu ncıu~u ~ndüstri dalırıde; tJ-

ketici, sanayici, devlet kurulu~lerı ve işsizler gi~i 

neı::::ir? 

2- İşlet:ıı::: faoliyetlerinin ZBr3:::-lı yönL; vc.r-

mıdır. Yanıtınız ~vet ise ayrıntılı a~ıklamada bulununuz. 

f- Size göre bugDn ülkemizin karşı karşıya ksldı~ı to~-

lums~l sorunlerın (işsizlik, kaynak sıkıntısı, çevre kir-

liliği vb.) başında neler gelmektedir. İşletmeler bu so-

runlara ne yande çBzDm getireoilirler? 

g- İşl~~mele~in sship oldukları e<unom~k güç il~ crcntı-

lı bir sorumluluk yDklenmeleri gare~mektedir. işlstmeni-

zin ekonomik gUcOnU g~zanUne aldı~ınızda, toplumsal so-

rumlulu~un alçDsU ne olabilir. Açıklayınız. 

h- İşletmenizin u~ra~ konusunu gUz~nDne 2ldı~ınızda il-

gilenebilEc~ği toplumsal sorumluluk alanları neler ola-

bilir. (İşletmenin en fazla yDzyDz2 ol~u~u t~ketici ~o-

öel çevre, işçdren gibi unsarları dik~ate slınız) 

ı- Sizce toplumsal sorumluluk kavr~~ının, işletm2nizin 

an2 faaliyet konusu il2 çatış~n yönle~i va~mıdır. ~;~~-

layır.ız. 

İ- İşletmenin uygulamaya koydu~u toplumsal sorumlulu< pru~-

ramları varmıdır? Açıklayınız. 
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~- YukarıdaKi a~ıklamaların kapsamı dışında 8lan ancak, 

işletmenin ~zal koşullarına gJre sizce ~nemli ~lan başka 

konular varsa açıklayınız. 

c. vUN~Tİ~ tşL~VLERİ 

I- P l a n l _ m _ I ş l e v ı 

1- lşl~t~2nin ~ısa v2 
~ .. , . uzun uıJnemı.ı planları varmıdır? Bu 

planlara aşa~ıdaki konulardan hangileri yJn ve~maktedir. 

a- l""cc::' zı~ ı" ı· n 9'-'.L J..=i ı artışı 

b- Halkın gelir düzeyi 

c- Dlkenin ~elişme düzeyi ve sosyo-ekonomik, kültürel, 

politik eğiliml~r ve bunlardaki değişmeler 

d- Nüfus artışı karşısında do~al kaynakları~ y2tersiz o-

lu şu 

e- 0o~al dengenin bozulm5sı 

f- JDzansiz ve plansız şehirleşme 

g- Yasal tUzenlemeler 

ı- Diğerleri 

2- İşletmenin Kuruluş ve işleyiş amaçları arasında ekonomik 

olmayan nitelikte amaçlar varmıdır? Açıklayınız Bu amaç-

ların gerçeKleştirilm2sine ilişkin plan ve politik~ları 

Cıelirtiniz. 

II- G ~ g D t l e n d i r m e İş levi 

bölüm, şutıe, s2rvis gibi ayrımlar hangi te-
. 

mele Q~re yapılmıştır. au gruplandırmada to~lumsal sorum-
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lulu~ların ye~ine getirilmesine ilişkin bir bölüm olu~-

turulmu~mudur? Oluşturulmuş ise, örgüt şemasındaki konu-

munu belirtiniz. 

2- İşgdran seçimi ve atamasında, işin gerektirdi~i eUi-

tim, tecrübe ve yetenekler dışında cinsiyet, toplumsal 

statü ve yöre gibi ayramlar dik<ate alınıyormu, neden? 

3- 1şletmece toulums2l sorumluluklar ile ilgili görevli 

işgören varmı~ır? Var ise gôrev yetki ve sorumlulukları 

4- Örgütün alt düzeyinde teknik, orta düzeyde fonksiyonel. 

özellik gösteren faaliyetler, üst düzey yönetiminde stra-

tejik ve kavramsal (önceden belirlenemeyen, dışsal) özel-

likler göstermektedir. Toplumsal sorumluluklar da üst ka-

demeyi ilgilandir~n bir konucur. Sizin i~letmenizGeki du-

rum nasılGır. Soruml~lu<lar en alt düzeyaen en üst d2ze-

va, nas:l bir de~işim gJstermektedir. 

5- ~şlat~ede faori~3l2rın kurulduğu bölg2nin ekolojik ö-

zelliklerini vs bunlar üzerindaki etkilerirli önceden be-

lirlsmeya yarayan çevresel etki de~2rlendirmesi va benzer 

6- işletma~e eski nüK~mlü ve saKat işgöran varmı? varsa 

sayılerını ~alirtere~, bunun yasaların öngördU~ü sayı-

lar karşısın~aKi ouru~unu açıKlayınız. 

7- İ~ç~r2nlerin ;alış~ası ile ilgili, işyeri çalışma ko-

şullarınd2 ne gibi dD~anlemeler yapılıyor(ısı, ışık, nem 

işyerinde s~glanan olanaklar i 1 ;::ı 
~.ı.-



ilgili açıkl3m2lar yapınız). 

gibi kurum~arın dışın-

da, öz2l sigo~ta ve emekliliK fonları gibi hizmetlerden 

yararlenıyorlarmı? 

3- İşgörenlcr~ mesleki ve takni~ eğitim dışınd~, onların 

bilgilerini artırmayı amaçl2yan kUltDral ve sa~lıKlı il-

vormu? 

1G- drgDtlemeye ilişKin sizin ekleyeoilece~iniz oi~er ko-

nular. 

III-Y D r D t m e İ ş 1 e v i 

1- Örgütü hareKete geçirecek emirlerin astıara verili-

şınde işgör2nl2~in ruhs3l, kUlLCrel ve to~lumsal özel-

li~lerin dikkate alınıyormu? AçıKlavınız. 

2- İşgjrenin işe ytn~ltilmesini sa~layan motivasyon a-

raçla~ı arssın~a ~rim, i~ramiys gibi ekonomik araçların 

dışınoa, onların kDlt~~al ve toplumsal gereksinmelerini 

dikkate alan motivasyon araçlarından fayaalanıyormusu-

nuz? 

3- YJrOtm2 işl2vi il~ ilçili sizin aKlemek istedikleri-

niz. 

IV-U V u m l ,:: -;; ı -- .il - İ :;: l 2 V ı 

ae, içlavleri ila il-

gili to~l~ms2l so=umiulu~ ~onul2rında işletmenin gJster-
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diği başarıyı ve işlevler arasındaki bağlan~ı ölçüsünü 

dikkate alarak açıklamada bulununuz • 

2-
• !- ı . . . 
lŞiB~menın 

.L •• ' ' • • 
GUKBtlC1 1 devlet, s3nayici, sendika ve 

bilimsel çevre unsu~lar~ ile uyumu nasıl sa~lanmakta-

dır. 

~- Işlstmade yu~arıda belirtilan dış çevre unsurları ile 

uyum tam sa~lanamıyor ise bu ~onunun çazOmü için ne dü-

şünüycrsunuz? 

V- O e n 2 t 1 e m 2 i ş 1 e v i 

1- İşletmenin akonomik başarısını ortaya koyan mali ra-

porların yanında, to~lumsal başarısını ölçmeye yarayan 

toplumsal denetim raporlarından yararlanılıyormu? Açık-

layınız. 

2- Çalışma koşullarına ilişkin ısı, ışık, n~~ ora~ları, 

saKat ve eski hCkümlü -i~çJrenlerin isdihdamına ilışkin 

yasalarla angdrü!en oranlar sayısal standartlar olarak 

Kabul ~dilmektedir. Savısal olmayan standartlar toplu-

mun dejerl~n~irmeleri ve baskıları biçiminde belirlen-

maKted~r. İşletmEde ou standartlar kullanılıyormu(Ayrı-

ca TC~k Standa~tları EnstitDsDnce belirlenen ve ulus-

lararası dlçDlere uygun kalit2 standartları kullanılıyor-

mu?) açı~layınız. 

J- İş g~venl~~ini aa~laysn ve mesla~i hastalıkları Un-

~or~w? 
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VI- Y e t i ş t i r m e I Ş l ~ V i 

1- İşletmede gelecekteki yöneticilerin yetiştirilmesi 

konusunda plsn, program ve çelışmalar yapılmaktamıdır. 

Yapılıyor ise iç ya da dış kaynakların hangisinden ya

rarlanıldıÇını açıklayınız( İşletmede yönetici olacak-

ların yetiştirilmesi ya de dışsrıdan ydnetici atanm3sı). 

2- Galace~teki yôneticilerfn yetiştirilmesinde, işletme-

nin toplumsal sorumluluk faaliyetlerini yürütecek yöne

ticilerin yetiştirilmesi düşünülüyormu? Ayrıntılı bilgi 

veriniz. 

3- Yönetici yetiştirilmesi konusuna ilişkin sizin ekle

mek istediğiniz diger konular varsa açıklayınız. 
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