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HAYALLERİ 
HEDEFLERE 

DÖNÜŞTÜRME

1

2

Hedef 
Belirleme

Pozitif olmalı Spesifik olmalı

Zamanı belli 
olmalı

Ulaşılabilir 
olmalı

Şimdiki 
zamanda 
anlatmalı

Ölçülebilir

Sizin 
denetiminiz 

altında olmalı

3
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Hayalleri 
Gerçekleştirme 

Enstitüsü

HAYALPEREST

EYLEMCİ

KRİTİK EDEN

META DÜZEYİ

4

Hedeflerin 
Nedenleri

Hedefe ulaşırsam ne 
olacak?

Hedefe ulaşırsam ne 
olmayacak?

Hedefe ulaşamazsam ne 
olacak?

Hedefe ulaşamazsam ne 
olmayacak?

5

DİNLEME 

EĞİTİMİ

6
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TAM 
OLARAK 

ORDA 
OLMA

EGONUZ

SİZİN 
GERÇEĞİNİZ

BAĞIMLILIĞINIZ

YARGINIZ

7

NEFES 
TEKNİKLERİ

ZİHİN NEFESİ (4-4-8-4)

Sufi nefesi ( 4-2-8-2)

DİYAFRAM NEFESİ ( 5-5-10-5)

GÖGÜS NEFESİ (4-16-8-4)

KARACİĞER NEFESİ (5-5-10-5)

8

Dinleme

2) PSİKOLOJİK 
OKSİJEN VERME

1) DİNLEME

9
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DİNLEME

Akıl veririz: kendi deneyimlerimize 
dayanarak tavsiyede bulunuruz.

Yorumlarız: olayı bakış açımıza göre 
yorumlarız

Yoklarız: kendi filtrelerimizden çıkan 
soruları sorarız

Değerlendiririz: yaptığı davranışı 
olumlu ya da olumsuz diye belirleriz

10

Dinleme çeşitleri

1

Pasif dinleme: 
seslerin bilinçli 
olarak ama verilmek 
istenen mesajın ne 
olduğunu anlamaya 
çalışmadan 
algılanmasıdır.

2

Seçerek dinleme: 
algıda seçicilik ön 
planda. Kişi dinlediği 
konuda neyi 
aradığını göz önünde 
bulundurur.

3

Katılımlı dinleme: 
konuşan kişiyi onu 
dinlediğinizi onun 
söylediklerine değer 
verdiğinizi gösteren 
dinleme

4

Eleştirel dinleme: 
kişinin söylenenlerle 
kendi dünyasındaki 
gerçeklerin 
karşılaştırılması ve 
bunları 
yorumlayarak 
dinlediği dinleme

5

Kalbinle dinleme: 
karşındakini anlama 
niyetiyle 
dinlemektir.

11

İçeriği 
yenileme: 

Baba: okuldan bıktın. 
Okulun ineklere göre 

olduğunu düşünüyorsun.

Çocuk: baba ben okula 
gitmek istemiyorum. 

Okuldan bıktım. okula 
gitmek ineklere göre bir iş.

12
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İçeriği 
başka 

şekilde 
ifade 
etme

Çocuk: baba ben okula 
gitmek istemiyorum. 
Okuldan bıktım. okula 
gitmek ineklere göre bir 
iş.

Baba: artık okula gitmek 
istemiyorsun.

13

Duygusal 
dinleme
kalbinle 
dinleme

Baba: okul konusunda 
kendini engellenmiş 

hissediyorsun.

Çocuk: baba ben okula 
gitmek istemiyorum. 

Okuldan bıktım. okula 
gitmek ineklere göre bir iş.

14

Etkili Sunum 
Teknikleri

15
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Etkili Sunum Teknikleri

1
6

Başarılı bir sunum için bilmemiz
gerekenler 

Sunum

Hayatımızda Sunumların Yeri

Sunum Hazırlamadan Sorulması  
Gereken Sorular

Kötü bir Sunum Nasıl Ortaya Çıkar?

Sunum Hazırlama Aşamalar

Slayt Hazırlama Teknikleri

Etkili Sunum İçerisindeki Bölümler
1
7

Sunum

Bir mesajı iletmek amacıyla  
gerçekleştirilen sözlü ve/veya görsel  
iletişimdir.

1
8
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Hayatımızda Sunumların Yeri

 Eğitimin her düzeyinde

 İlköğretim

 Lise

 Üniversite

 Mesleki hayatta

 Özel sektör

 Kamu kurumları

 Akademik hayat

1
9

Etkili sunum

 Basit olsun

 Net olsun

 Teknoloji sunumun içeriğini  

bastırmasın – Sunumun kalitesi öne  

çıksın kullanılan teknolojiler değil

2
0

Kötü bir sunum nasıl ortaya çıkar?

 Sunumdan önceki yetersiz hazırlık

 Sunum öncesinde hiç araştırma  
yapmamak ya da yetersiz araştırma  
yapmak.

 Dinleyicileri tanımamak.

 Ortamı araştırmamak ya da sunum için  
uyumlu hale getirmemek.

 Sunum öncesi hiç deneme yapmamak.

 Konu hakkında yeterli bilgi sahibi  

olmamak.
2
1
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Kötü bir sunum nasıl ortaya çıkar?

 Sunum başlangıcında

 Sunum başlangıcında kendini
tanıtmamak.

 Giriş kısmı yapmadan doğrudan konuya

girmek.

 Girişte konuyla alakasız, içeriği ortama  
ve dinleyicilere uymayan hikaye ve  
örneklerle giriş yapmak.

2
2

Kötü bir sunum nasıl ortaya çıkar?

 Sunum esnasında

 Tek düze ve sıkıcı bir tonda konuşmak.

 Slaytlardan okumak.

 Dinleyicilere arkasını dönmek.

 Ezberden çok hızlı bir 

şekilde  anlatım yapmak.

 Seyircilerle göz kontağı kurmamak.

 Vücut dilini uygunsuz kullanmak.

 Dinleyicilerin dikkatini dağıtacak

rahatsızlık verecek hareketler yapmak.
2
3

Kötü bir sunum nasıl ortaya çıkar?

 Sunum esnasında (devam)

 Aktarım esnasında ya da sonrasında  
dinleyicilerden soru ve geri bildirim  
almamak.

 Tamamen teorik bilgiler verirken pratik
hayata ilişkin örnekler vermemek.

 Dinleyicilerin ilgisini takip etmemek,
sadece anlatım yaparak bitirmek ve
gitmek.

 Sunum için bir kapanış ve özet kısmı  

yapmamak. 2
4



05.09.2019

9

Sunum Hazırlama Aşamaları

 Hazırlanma—Planlama

 Sunuş– Dinleyici ile etkileşim

 Özetleme– Geri bildirimler

2
5

Hazırlanma--Planlama

 Sunumun Amaç, İçerik ve Organizasyonu
Üzerinde Odaklanmak

 Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel-

İşitsel Araçlar/ Teknoloji ile Desteklenmesi  
[PowerPoint]

 Fiziksel Teknolojik Donanım

 Katılımcı/ İzleyicilerin Tanımı

 PowerPoint Slaytların Yazılımı

 Sunucunun Kendini Hazırlaması

2
6

Hazırlanma--Planlama

 Bilginin anlamlı ve etkin paylaşımını
ve mesajın doğru algılanmasını sağlar.

 Sunum sırasında kendi öz güveninizi  
arttıracaktır.

2
7
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Sunuş—Dinleyici ile Etkileşim

 Sunum esnasında dinleyici ile sunuş yapan
kişi arasındaki etkileşimler:

 Ruh hali

 Göz teması

 Sözel iletişim…

 Kullanılan sunum, teknolojiler, içerik…

2
8

Özetleme—Geri bildirimler

 Sunum sonunda kısa ana başlıkları  
vurgulayan özet vermeniz sunumun akılda  
kalıcılığını sağlar.

 Görsel ve sözel bilgi üzerinde sorular
etkileşimi geliştirir.

 Katılımcılara görüş ve değerlendirmelerini  
alabileceğiniz yazılı sorular yönlendirmeniz,  
geri besleme tekniği olarak yararlıdır.

2
9

Sunum Hazırlamadan Önce Sorulması
Gereken Sorular

 Ne Tür Bilgi?

 Neden?

 Kimlere?

 Nerede?

 Ne Zaman?

 Hangi Destek Araçlarıyla?

 Nasıl?

3
0
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Slayt Hazırlama Teknikleri

 Yazı tipi boyutunuzu seçerken dikkatli
olunuz.
 Yazı tipi boyutunuzu seçerken dikkatli olunuz.

 Yazı tipi boyutunuzu seçerken dikkatli olunuz

 Yazı tipi boyutunuzu seçerken dikkatli olunuz

 Yazı tipi boyutunuzu seçerken dikkatli olunuz

 Yazı tipi boyutunuzu seçerken dikkatli
olunuz

 Microsoft’a göre yazı tipi büyüklükleri:

 Başlıklarda en uygun genellikle 36-44

 Metin kısmı en uygun genellikle 20-32

3
1

Slayt Hazırlama Teknikleri

 Gerek olmadıkça tamamen büyük harf ile
yazmayınız BÜYÜK   Büyük

 Vurgulanması istenen noktalar için italik, alt
çizgi, farklı renk, yanıp sönme vb. dikkat

çekici özelliklere yer verilmelidir.

3
2

Slayt Hazırlama Teknikleri

 Kolay okunmayan görsel malzeme  
kullanmayın.

 Zemin koyu, yazılar açık veya zemin açık
yazılar koyu renkli olmalıdır.

Yazı Rengi Yazı Rengi

3
3
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Slayt Hazırlama Teknikleri

 Anahtar kelimeler kullanın.

 Uzun cümlelerden kaçınıp takım sözcükler
ve maddeler kullanın.

 Slaytları yazılarla doldurmayın.

 Her slayt tek konu içermelidir.

 Slaytlardaki ve her bölümdeki başlıklar  
açıklayıcı olmalıdır.

3
4

Slayt Hazırlama Teknikleri

 Unutmayın ki; sunum rapordan  

farklıdır… Sunumunuzun her şeyi  

içermesini beklemeyin…

Konuşan-anlatan olun, yazan-okuyan
olmayın

• Konuşulan kelimeler yazılan  

kelimelerden farklıdır

3
5

Slayt Hazırlama Teknikleri

 Hedef kitleye uygun tasarım seçilmelidir.

 Görsel malzeme çok fazla yazılı metinle,  
resimlerle veya çok farklı renklerle  

doldurulmamalıdır.

 Sıra önemli olmadıkça numaralı liste
olmamalı

 Ekranda öncelikle belirmesini istediğiniz en
önemli unsurlar göze çarpmalı

 Yazım ve dilbilgisi hatası kontrol edilmeli

3
6



05.09.2019

13

Slayt Hazırlama Teknikleri

 Slayt geçişlerinin çok fazla dikkat çekici ve
ilgi dağıtıcı olmamasına dikkat edilmeli

 Animasyonlar yerinde ve anlamlı  

kullanılmalı

 Ekrandaki elemanların hareketi, göz  
hareketlerine uygun olmalı ve gözü  
yormamalı

 Sunum özel efektler, sesler, değişik fontlar,  
göz alıcı renkler veya resimleri çok fazla  
kullanarak düzenlenmemeli

3
7

Slayt Hazırlama Teknikleri

 Sunum hazırlarken animasyon
kullanımının önemi

 Gereksiz animasyon kullanımından  
kaçınmak

 Dinleyiciyi rahatsız edecek
animasyonlardan kaçınmak

 İçerikle bağdaşmayan animasyonlardan  
kaçınmak

3
8

Slayt Hazırlama Teknikleri

 Verilen bir metnin gerektirdiği grafik ya da  
resim, metinle birlikte aynı ekranda yer  
almış olmalı

 Kullanılan resim ya da grafikler gereksiz
ayrıntılardan arındırılmalı

KÜÇÜK KAN
DOLAŞIMI:Kalpte bulunan  
kirli kanın akciğere gidip  
temizlendikten sonra tekrar  
kalbe dönmesidir. Sağ  
karıncıkta başlar , sol  
kulakçıkta biter.

3
9
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Slaytlarda Renk Kullanımı

 Renk kullanımında basitlik ve
tutarlılık önemlidir.

 Okunabilirliğe özen gösterilmelidir.

 Verilmek istenilen mesajlara uygun
renkler seçilmelidir.

 Vurgulanmak istenilen yerlerdeki  
renk seçimine dikkat edilmelidir.

 Bir ekranda, dört farklı renkten  

fazla renk kullanılmamasına dikkat  
edilmeli

4
0

TURUNCU

 Sıcak bir renktir hayranlık verici,
canlı ve samimidir.

 Sayfanın göz alıcı ve dikkat  
çekici olması için turuncu  
kullanılabilir.

 Zemin rengi olma açısından
zayıftır.

 Mavi ile kullanmaktan  
kaçınılmalıdır.

4
1

SİYAH

 Mali veriler sunmak için kullanılabilir

 Gücü ve tutkuyu temsil eder

 Genellikle, keder, ağır ve depresyon rengidir

 Fakat doğru bağlamda kullanılırsa, sofistike ve  
gizemli olabilir

 Çalışmalar, siyah artalan üzerinde on-line  
okumanın zorluğunu ortaya koymaktadır.

 Baskın renk olarak siyah kullanımı bir çocuk sitesi  
için en kötü seçim olabilirken; bir sanat galerisi  
sitesi için mükemmel bir seçim olabilir

4
2
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MAVİ

 Sakinlik, güvenirlik simgesidir.

 Batıda intiharları azaltmak için köprü
ayaklarını maviye boyarlar.

 Duvarları mavi olan okullarda çocukların
daha az yaramazlık yaptığı saptanmıştır.

 Çok popüler bir zemin rengidir.

 Fakat turuncu ile maviyi birlikte kullanırken
dikkatli olmak gerekmektedir.

4
3

YEŞİL

 Geri besleme(Feedback) isteniyorsa  
kullanılabilir

 Güven veren renktir, sadakat ve zekayı  
simgeler

 bankaların logolarında hakim renktir.

 Yaratıcılığı körükler

 büyük lokanta mutfaklarında yeşil tercih edilir.

 Rahatlatıcı, sakinleştirici ve şifa vericidir

 Denge ve dayanıklılığın simgesidir

4
4

KIRMIZI

 Şiddetli ve güçlü her şeyi temsil eden tüm  
renklerin en sıcağıdır

 Bir grubu motive etmek için kullanılabilir

 Kırmızı ve yeşil bir arada kullanılmamalıdır. (Renk  
Körleri)

 Mavi ve mor ile uyum sağlamaz

 Kırmızı, iş hayatında başarısızlığı, finans  
sektöründe kaybı temsil eder.

 Her zaman bir uyarı olarak algılanır

 İştah açar

 Kan akışını hızlandırır

4
5
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MOR

 Asaleti simgeler. Bilgelik, lüks ve
gücün simgesidir

 Nevrotik duyguları açığa  
çıkardığından, insanları bilinç altının  
korkuttuğu saptanmıştır

 Ekranda gözü oldukça fazla yorar

4
6

KAHVERENGİ

 İnsanın hareketlerini hızlandırır

 Kansas Üniversitesi, Sanat  
Fakültesi'nde bir deney için bilgisayar  
yardımıyla duvarların rengi  
değiştirilebilir hale getirilmiş. Fon  
kahverengiye döndüğünde insanlar  
daha hızlı hareket etmişler

 Bu yüzden fastfood restoranları iç  
mekanda kahverengi kullanılmaktadır

4
7

SARI

 İyimserliği temsil eder

 Geçiciliğin ve dikkat çekiciliğin sembolüdür

 Bu yüzden dünyada taksiler sarıdır, geçici  
olduğu bilinsin ve dikkat çeksin diye

 Araba kiralama şirketleri de sarıyı kullanır

 Sarı rengi bu özelliğinden dolayı bankalar  
kullanmak istemez

 Zıt renkler ile kullanıldığında okunabilirliği  
kolay olan iyi bir zemin rengidir

4
8
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Sunumda Rahatsızlık Veren
Şeyler -Özet

 Maddeleme yapılmamış uzun
cümlelerin kullanımı

karmaşık

 Gereksiz animasyon ve hareketli  
nesnelerin kullanımı

 Aşırı derecede

grafik kullanımı
4
9

Etkili Sunum içerisindeki Bölümler

 Giriş

 Etkileyici bir başlangıç

 Giriş bilgilendirmesi

 Gelişme

 İçeriğin aktarımı ve gerçek hayattan  
örnekler ile aktarım

 Sonuç

 Kapanış bilgilendirmesi – özet

 Geri bildirim ve sorular

5
0

Giriş

 Bilgilendirme

 Konunun önemini belirlemelidir.

 Sunuma – konuya ilgi çekilmelidir.

5
1



05.09.2019

18

Gelişme

 İletmek istediğiniz önemli konular ve bunları  
destekleyen veriler içermelidir.

 Destekleyici veriler kullanılmalıdır.

 İfadelerinize inandırıcılık kazandırır,

 Karmaşık konuları kolay kavramayı sağlar,

 Dinleyicinin dikkatini belirli bir noktaya toplar.

 Değişik destekleyici veri çeşitlerini içermelidir:

 İstatistikler (Grafikler, tablolar),

 Görsel öğeler (Resim, fotoğraf vb.)

 Örnekler,

 Öyküler ve alıntılar vb.

5
2

Sonuç

 Önemli konuların kısa bir özetini içermelidir.

 Giriş ile arasında bağlantı bulunmalıdır.

 Sunum yapan kişinin iletişim bilgilerini  

mutlaka yer almalıdır.

5
3

Sunumun Dinleyicilere Aktarılması

 Ruh Hali

 Göz Teması

 Ses Kullanımı – Tonlamalar

 Beden Dili

 Görsel ve İşitsel araçların Kullanımı

 Dilin Kullanımı

 Sunucunun yeri – katılımcılara  
mesafesi

5
4
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Sunumlarda Yapılması Gerekenler-
Özet

 Konuşmanızı düzenli ve tutarlı bir şekilde
düzenleyin.

 Konuşmanızı en az üç kez prova edin.

 Adınızı, soyadınızı ve konumunuzu vererek
kendinizi tanıtın.

 Sunumunuzun ana hatlarını öğretim üyesi/  
uzman kişiye sunum öncesi verin.

 Dinleyicileriniz ile göz teması içinde

bulunun ve beden dilinize dikkat edin.

5
5

Sunumlarda Yapılması Gerekenler-
Özet

 Her bölümün başlığının yeterince açıklayıcı
olmasına dikkat edin.

 Görsel malzemelerinizle sözlü anlatımınız  

arasında denge olmasına dikkat edin.

 Konuşmanız süresince görsel
malzemelerinize işaret edin.

 Sesinizin vurgularında ve tonlamada önem  
ve tekrarlama için içeriğe uygun  
değişiklikler yapın.

 Zamanınızı iyi kullanın.

5
6

Sunumlarda Yapılmaması
Gerekenler-Özet

 Kolay okunmayan görsel malzeme
kullanmayın.

 Görsel malzemeyi çok fazla yazılı metinle,  

resimlerle veya çok farklı renklerle  
doldurmayın.

 Görsel malzemeyle ilgili olmayan bir  
konudan bahsetmeyin.

 Dinleyicilere sırtınızı dönmeyin.

5
7
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Sunumlarda Yapılmaması
Gerekenler-Özet

 Çok hızlı, çok yavaş ya da okuma biçiminde
monoton bir şekilde konuşmayın.

 Sunum boyunca kartlar üzerindeki  

notlarınızdan okumayın.

 Gösterilen PP slayt üzerinde yazılı olan  
cümlelerin tıpa tıp aynısını konuşmanızda  
kullanmayın.

5
8

Etkili Sunum için (özet)

 Sunumun genel amacını belirleyin

 Tanıtım

 Mesaj vermek…

 Dinleyici kitlenizi belirleyin ve tanımlayın

 Alanında uzman kişiler

 Konu hakkında bilgisi olmayan kişiler…

 Konu için gerekli hazırlık ve araştırmaları  
yapın

 Anlatımınızı ve sunumunuzu planlayın

5
9

Etkili Sunum için (özet)

 Doğru görselleri seçin ve sunumuzda
kullanmak için planlayın

 Teknolojinin sunumunuzu bastırmasına izin  

vermeyin

 Sunum içerisinde;

 İlk slaytta konu başlığı, adınız soyadınız ve  
dersin adı gibi giriş bilgileri bulunmalı

 İkinci slaytta sunumun içeriği başlıklar halinde
maddeler altında sunulmalı -- outline

6
0
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Takım Çalışmasına 

Uyum 

61

Ortak menfaatler, değerler 

çerçevesinde, belirlenmiş süreler 

için bir amacın yerine getirilmesi 

ve ya bir hedefin 

gerçekleştirilmesi için bir araya 

gelmiş ya da getirilmiş insan 

grubudur.

Takım Nedir ?

62

Takım Çalışması Nedir ?

• Kurum içerisinde kişiler arasında 

bağımsızlığı ve iletişimi geliştirip, güven 

ortamının oluşmasına zemin hazırlayan 

ve bu ortamın kalıcı olmasını sağlayan 

bir çalışma sistemidir.

• TKY anlayışının başarıya ulaşması için 

en önemli araçtır.

63
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Yapılacak işin niteliğine göre, iş için 

gerekli işlem ve eylemlerin 

eşgüdümlenerek, birden çok çalışanın 

bir araya getirilip güçlerini 

birleştirmesi ve elbirliği ile (sinerji 

yaratarak) işi yapmalarının 

sağlanmasıdır.

Bir başka tanım ise;

64

65

Yaban kazları, kanatlarını çırptıkça 

arkalarından gelen kazın yukarıya çıkmasını 

kolaylaştıran bir hava akımı yaratırlar. 

Bunun için Kıtalar arası uçarlarken 

V şeklinde uçarlar.

66
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Öne geçer

67

Öne geçer

Bu bir EKİP işidir.

Devamlı yer değiştirerek dinlenirler ve 

sürü halinde KITALAR arası uçarlar.

68

Kazlar,

sürü Halinde 

uçarlarken bu yöntem 

sayesinde tüm sürü her 

1 yaban kazının tek başına 

uçabileceği maksimum mesafeden

%70 daha fazla uçabilmektedir.

Yaralı KAZ la birlikte iki 

KAZ da ona eşlik ederek 

yere inerler.

69
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1: Ekip Üyelerinin Belirli Bir Gereksinimlerini

Karşılamasına Yönelik Olarak Bir Amaçları Olması Gerekir.

2: Üyeler Karşılıklı Bağlılık İçinde Bir Arada Çalışır.

3: Üyeler Birlikte Çalışarak Ekibin Performansını Nasıl 

Yükselteceğini Öğrenirler.

GRUBA EKİP DİYEBİMEK İÇİN:

70

EKİP OLUŞTURMANIN ADIMLARI

•Ekip içerisinden ve dışından bir kimsenin ortaya çıkabilecek 

sorunların veya fırsatların farkına varması,

•Ekip üyelerinin birlikte çalışarak  sorunlara ilişkin  bilgilerin 

bir araya getirilmesi,

•Ekip üyelerinin beraber çalışarak  faaliyet planı 

oluşturulması

•Ekip üyelerinin beraber çalışarak gelişmeleri ve gözlenmesi, 

sonuçları elde etmesi, ilerleyen faaliyetlerde bulunması,

•Ekip üyeleri beraber çalışarak gerekli duyulduğu taktirde 

olası olduğu kadar bu faaliyetleri tekrar etmemeleri.
71

Ekip çalışması

Adım 1:

sorunların ve fırsatların farkına varmak

Adım 5:

sonuçların

değerlendirilmesi

Adım 2:

bilgilerin 

toplanması 

ve analizi

Adım 3:

faaliyetlerin 

planlanması

Adım 4:

faaliyetlerin 

uygulanması
72
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TAKIM ÇALIŞMASI

Şirketlerdeki takım çalışması yaklaşımı ve takım elemanlarının

çalışmalarına yönelik araştırmalar göstermiştir ki:

- Daha az materyal ve zaman ile daha fazla işin üstesinden

gelinebilir,

- Daha yüksek kaliteli işler üretilebilir,

- Çalışanlar işlerinden daha fazla memnun olurlar,

- Müşteri memnuniyeti daha fazla olur.

73

TAKIM ÇALIŞMASI

Takımın özellikleri:

- Takımın Ölçüsü (Büyüklüğü)

- Ortak Sorumluluk

- Bireysel Sorumluluk

- Takımın Hedefi

- Takım Liderliği

- Takımdaki Roller

- Sponsor

- Kolaylaştırıcı

- Takım Lideri

- Takım Elemanları

74

TAKIM ÇALIŞMASI

Takım Oluşumundaki Aşamalar

- Kuruluş,

- Geçiş,

- Normların oluşturulması,

- Performans gösterme,

75
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TAKIM ÇALIŞMASI

Takım kurulması :

A D

B C

76

TAKIM ÇALIŞMASI

Gelişme aşamasını tamamlayamayan takımların özellikleri :

- Çok konuşurlar, hiç dinlemezler, liderlik için bir mücadele vardır.

- Takım kendine göre mutlak doğruya kilitlenir ve bu arada alternatif  

çözümler kısıtlanır.

- Birbiri ile hedef uyuşmazlığı olan küçük gruplar oluşur.

- Bireyler çok dar kafalı ve saplantılı davranırlar.

- Yeterli derecede düşünsel araştırma ve hazırlık yapılmasa da 

bireyler eyleme  geçmeyi tercih ederler.

77

TAKIM ÇALIŞMASI

İyi bir takımın özellikleri :

- Ortak bir görev ve istikamet bilinci

- Katkıda bulunan, istekli ve becerikli elemanlar 

- Hedefe ulaşmasına ve kendini geliştirmeye yönelik bir dikkat ve 

azim

- Mizah, eğlence ve öğrenme

- Bireysel farklılıklara değer verip, becerileri destekleme ve 

karşılıklı yardımlaşma 

- Diğerleri tarafından ortaya sürülen fikirleri destekleyerek 

geliştirmeye çalışma

- İyi sorgulama  becerisi olduğu kadar başkalarını dinlemeye de 

önem verme 78
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TAKIM ÇALIŞMASI

Takım Türleri

- Yeniden Yapılandırma Takımları

- Kriz Yönetimi Takımları

- Ürün Ve İşlem Geliştirme Takımları

- Kıyaslama Takımları

- Kalite Takımları

- Genel Amaç Proje Takımları

- Denetleme Takımları

- Üst Düzey Yönetici Takımı

- Yeni İş Alanları Geliştirme Takımı 

79

TAKIM ÇALIŞMASI

Liderin becerileri :

- Amaçlanan husus hakkında akıllıca ve ilgi çekici bir şekilde

konuşabilme yeteneği

- Takımın enerji düzeyini gözleyebilme ve bunda bir düşüş 

olursa tekrar yükseltebilme yeteneği

- Takım üyeleri arasında ortaya çıkan çatışmaları yönetebilme 

yeteneği

- Kişisel fikirleri takım fikirleri haline getirebilme yeteneği

- Grup problem çözme tekniklerini uygulayabilme yeteneği

- İyi bir zamanlama duygusu

80

TAKIM ÇALIŞMASI

Etkili Takım Çalışması İçin Önemli Elementler

- Liderlik

- İletişim

- Verimli Takım Toplantısı

- Problem Çözme

- Çatışma Yönetimi

81
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TAKIM ÇALIŞMASI

Liderin sahip olması gereken özellikler :

- Takım üyelerine ne yapacaklarını söylemek yerine, onları keşifler 
yapmaya yöneltecek iyi dinleme ve sorgulama becerilerine sahip olma

- En başta üyelerin yetenek ve kapasitelerini ortaya çıkararak, güven 
ve tecrübe kazanmaları için iyi yönlerini ön plana getirmek

- Takımın karşılaşacağı değişiklerle baş etmeyi öğrenmek

82

TAKIM

Takım Performansının Yaratılmasıyla İlgili Genel Yaklaşımlar:

- Aciliyet yaratma ve belli bir yön oluşturma,

- Takım üyelerinin kişiliklerine göre değil, yetenek ve potansiyel

yeteneklerine göre seçilmesi,

- İlk toplantı ve davranışlara belirli bir dikkatin gösterilmesi,

- Açık davranış kuralları oluşturma,

- Yakın zamanda gerçekleşebilecek performans odaklı görev ve

amaçların yaratılması,

- Grubun yeni gerçekler ve bilgilerle kendilerini yenilemeleri,

- Takımın birlikte zaman harcaması,

- Pozitif geri beslemede bulunulması.

83

TAKIM ÇALIŞMASINDA 

İLETİŞİM

Eğer takım üyeleri aktif dinleme yapmazlarsa :

- Diğer üyelerin onlara önereceklerine kendilerini kapatırlar.

- Etkili bir işbirliği için katılımcı davranmazlar.

- Diğer üyeleri çok iyi dinlemedikleri için onların ne düşündükleri 

hakkında hatalı varsayımlara varırlar.

- Diğer takım üyelerinin de aktif dinlemeyi kullanmalarını 

engelleyen bir ortam oluştururlar.

84
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TAKIM ÇALIŞMASI

Aktif dinlemeyi kullanan takım üyelerinin özellikleri:

- Aktif dinleyiciler, müdahale etmeden veya sonuçlara çabucak 

varmadan göndericinin mesajının bütününe dikkat ederler.

- Aktif dinleyiciler, sürekli olarak mesajı doğru olarak 

yorumlayıp yorumlamadıklarını kontrol ederek mesajı 

göndericinin perspektifinde yorumlamaya çalışırlar.

85

TAKIM ÇALIŞMASI

Aktif dinleme becerisinin geliştirilmesi için birkaç pratik taktik:

- Diğer bir takım üyesi ile karşılaştığınızda başka bir şey ile 

ilgilenmeye son verin.

- Göndericiye, ilgili olduğunuzu gösterecek sözsüz işaretler gönderin.

- Göndericinin sözsüz davranışlarına dikkat edin.

- Göndericinin mesajını netleştirmek için özet ifadeler kullanın.

- Göndericinin kendi durumunu daha detaylı olarak açıklaması için 

açık uçlu sorular yöneltin.

- Konuşmaları özet bir ifade ile bitirin.

- Hemen sonuç çıkartmayın.

86

TAKIM ÇALIŞMASI

Aktif dinleme becerisinin geliştirilmesi için birkaç pratik taktik:

- Konuşma tarzını değil, içeriği yargılayın. 

- Not alış hızınızı konuşmacıya uydurun.

- Düşünceleriniz konuşmacının önüne geçmesin.

- Yavaş ve derinden soluk alın.

- Fiziksel olarak gevşeyin, rahat olun. 

- Dinlerken heyecanlarınızı denetim altında tutun.

87
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TAKIM ÇALIŞMASI

Takım Üyelerinin Ortak Bir Anlayışa Sahip Olmasını Sağlayacak 

Bazı Geri Besleme Teknikleri:

- Geri beslemenin ne, nerede, ne zaman vb. noktaları içerecek 

şekilde mümkün olduğunca spesifik olmasına dikkat edin.

- Soru sorarken veya yorum yaparken yargılayıcı olmayın.

- Her zaman için göndericinin karakterine değil de davranışlarına 

ve hareketlerine odaklanın.

- Anlaşmazlıkları açıkça ifade edin.

88

TAKIM ÇALIŞMASI

Eğer takım üyeleri aktif dinleme yapmazlarsa :

- Diğer üyelerin onlara önereceklerine kendilerini kapatırlar.

- Etkili bir işbirliği için katılımcı davranmazlar.

- Diğer üyeleri çok iyi dinlemedikleri için onların ne düşündükleri 

hakkında hatalı varsayımlara varırlar.

- Diğer takım üyelerinin de aktif dinlemeyi kullanmalarını 

engelleyen bir ortam oluştururlar.

89

PROBLEM ÇÖZME

Problem çözme süreci :

- Problemin tanımlanması

- Problemin analizi

- Problemin çözümü için fikir üretimi

- Alternatifler arasından seçim yapılması

- Problem çözümünün uygulanması

90
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PROBLEM ÇÖZME

Problem çözmede bazı yaklaşımlar :

- Problem sınırlarının sorgulanması 

- Benzerlik arama

- Sezgisel düşünme

- Sistem yaklaşımı

- Eleyici düşünme

- Klasik yaklaşım

91

PROBLEM ÇÖZME

Problem çözmede düşünme tarzları :

- Diverjant düşünme 

- Konverjant düşünme 

92

YARATICI DÜŞÜNME

Yaratıcı Düşünme Aşamaları :

- Hazırlık

- Kuluçka

- Aydınlanma 

- İspat

93
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YARATICI DÜŞÜNME

Yaratıcı Düşünme Türleri :

- Yenilik

- Sentez

- Şümullendirmek 

- Kopya Etmek

94

YARATICI DÜŞÜNME

Yaratıcı Düşünme Engelleri :

- Kişisel engeller

- Çevresel engeller 

95

BEYİN FIRTINASI

Beyin Fırtınasının Aşamaları :

- Problemin belirtilmesi ve tartışılması

- Problemin yeniden tanımlanması

- Yeniden tanımlamalardan birinin seçilmesi

- Isınma turu

- Beyin fırtınası

- En akla gelmeyecek düşünce 

96
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BEYİN FIRTINASI

Beyin Fırtınasının Temel Kuralları :

- Eleştirmek yasaktır

- Kaliteden ziyade miktar önemlidir

- Fikir çaprazlaması ve geliştirmesi esastır

97

Zaman Yönetimi 

98

Zaman Yönetimi

• Zaman; Yerine konması, geri 

döndürülmesi, yenilenmesi, 

depolanması, satın alınması mümkün 

olmayan bir kaynaktır.

99
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Zaman, bazen hızlı, bazen de yavaş geçer.

Bu nedenle zamanı objektif (gerçek) ve 
sübjektif (algılanan) zaman olarak 

ikiye ayırabiliriz.

100

İstemek, Başarmak İçin 

Gereklidir; Ama Bitirmek İçin 

Başlamak Gereklidir.

101

• Objektif zaman; Ölçülebilen ve 
gözlenebilen saat zamanıdır.

• Sübjektif zaman; Ölçülmesi ve 
değerlendirmesi zor bir zamandır.

102
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Zaman Tuzakları

• Plânsızlık

• Öncelikleri belirleyememek ve 
sıralayamamak

• Ertelemek

• Kendini gereğinden fazla işe adamak

• Acelecilik

• Kırtasiyecilik ve verimsiz okuma

103

• Rutin ve gereksiz işler

• Açık kapı politikası (hayır diyememek)

• Gereksiz telefonlar

• Gündemsiz ve verimsiz toplantılar

• Kararsızlık

• Yetki verememek

• Dağınık masa ve büro düzeni

104

• Planlama yapılmadığı takdirde, işler 

zamanında bitmemekte ve bunun 

sonucunda işleri planlamaya zaman 

kalmamaktadır.

105
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• Dikkatli bir planlama iyi bir zaman 
yönetiminin temelidir.

• Yönetim planlama ile başlar.

Ve en önemli aşamadır...

106

Öncelikler Belirleyememek ve 

Sıraya Koyamamak

107

Öncelikleri bilmek ve sıralamak...

• Hoşlandığımızı

• Çabuk bitecek olanı

• Kolay olanı

• Bildiğimizi

• Acele yapılanı

• Başkalarının isteğini

• Hoşlanmadığımızdan

• Uzun sürecek 
olandan

• Zor olandan

• Bilmediğimizden

• Önemli olandan

• Kendi seçtiğimizden

YAPMAYA ALIŞMIŞIZDIR...
108
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ERTELEMEK

• Gerçekten önemli ve yaşamsal işlerle 
uğraşmaktan alıkoyan erteleme;

– Kişinin kariyerini yıkabilecek, mutluluğunu 

bozacak ve hatta hayatını kısaltacak, her 

alanda başarıyı önleyen, gizli gizli zarar 

veren bir alışkanlıktır.

109

Kendini Gereğinden Fazla İşe Adamak

• İşlerimizi verimli bir şekilde 
yapabilmemiz için fiziksel ve zihinsel 
olarak zinde olmalıyız. Bu da ancak 
düzenli bir çalışma ile olur.

• Kendini gereğinden fazla işe adayan 
insanların, ailesine, spora, gezmeye ve 
diğer sosyal faaliyetlere ayıracak 
zamanları yoktur.

110

• Plansız iş yaptıkları için işe yaramayan 
işler işkolik insanların zamanında önemli 
bir yer tutar.

• En kötü zaman tüketicileri çoğunlukla 
en çok ve en uzun çalışıyor 
görünebilirler. 

• Ancak çok etkili değildirler. Çünkü 
bunlar zamanlarını iyi yönetmezler.

111
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ACELECİLİK

• Bazı insanlar zaman baskısından 
hoşlanırlar. Bunlar aceleci tavır takınarak 
kendilerini sürekli bir şeyler yapmak 
zorunda hissederler. 

• Bunlar “A tipi kişilik” olarak 
adlandırılırlar.

• Aceleci tavır zaman                           
yönetimine ters düşer.

112

Kırtasiyecilik ve Verimsiz Okuma

• Çalışma masalarının üzerinde o an 
çalışılan konu ile ilgisi olmayan değişik 
şeylerin bulunması, dikkati dağıtır ve 
işin yavaşlamasına neden olur.

113

Rutin ve Gereksiz İşler

• Uzman kişinin yapacağı bir işi, konuya 
ilişkin bir fikri olmayan vasıfsız kişiler 
tarafından yapılacak hale getirilmesi 
rutin işlerdir. 

114
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Erteleme alışkanlığı 

en önemli 

zaman  yönetimi tuzaklarından 

birisidir.

115

Gündemsiz ve Verimsiz Toplantılar

• Yapılan her türlü toplantı zaman alıcıdır.

• Sorun, 

– Gündemi belirlenmeden yapılan, 

– Normal süresini aşan ve 

– Amacına ulaşmayan toplantılardır.

116

Kararsızlık

• Kararsızlık, zaman ve para kaybına 
neden olduğu gibi, moralsizliğe de yol 
açar.

117
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Hayır Diyememek...

• Eğer ilgilenebileceğinizden fazlasını 

üstlenirseniz, kaliteniz zarar görecektir

118

Dağınık masa
• Dağınık masa; 

– Yorgunluk,

– Verimsizlik, 

– Baş edememe hissi,

– Stres ve hakimiyet 
yoksunluğu oluşturur, 

– Ayrıca yaşamınızı 
kısıtlar.

119

• Başkalarından önce kendimizi 
yönetmeliyiz.

• Kendimizi yönetmek zaman kontrolünün 
püf noktasıdır.

• Bu zaman konusunda etkili alışkanlıklar 
kazanmak ve bunları uygulamaktır.

120
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• Hepimizin 
haftada 168 saati var,

siz bu saatleri nasıl    
değerlendiriyorsunuz?

• Zamanın yetmediğini, işimizin çok 
olduğunu söyler yakınıp dururuz.

• Eğer her gün fazladan iki saat verilse, 
ne yaparız?

121

Zamanı iyi kullanmanın üç yolu 

1. Düşük öncelikli işleri veya faaliyetleri 

bırakmak.

2. Yaptığınız işte daha etkin olmak.

3. Bazı işleri devredeceğiniz bir insan 

daha bulmak.

122

Zamanı İyi Değerlendirmenin Bize 

Kazandıracakları

• Kariyer planlaması

• Okumak

• İletişim

• Dinlenme

• Düşünme

123
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Öncelikle olağan bir günümüzü not 

etmeliyiz.
• En azından her yarım saat için faaliyetlerinizi 

kaydedin. Detaylı olsun. 

• Örneğin ziyaretçilerinizin isimlerini yazın. 
Süreyi ve sohbet konusunu kaydedin.

• Her faaliyet hakkında yorum yazın. Bazı şeyler 
her zamankinden uzun mu sürdü? Niçin? 
Yarıda mı bırakmak zorunda kaldınız?

• Günün sonunda harcanan zamanı toplayın ve 
yorumunuzu da ekleyin.

124

En İyi Zaman

• Kendimize bir enerji çemberi çizmeliyiz. 

• Günün en iyi ve en verimli zamanını 

tespit etmeliyiz.

125

%100

0

8:00
Öğle 17:00

En iyi zaman
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Gereklilik Testi

Uygunluk Testi

Etkinlik Testi

127

Öncelik Sırasına Koymak

• Kesinlikle yapılmalı

• Yapılmalı

• Yapılması iyi olur

128

Öncelikleri belirlemedeki kriterlerimiz:

• Karar

• Görecelik

• Zamanlama

129
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1. Sorumlulukları, 

öncelikleri ve 

amaçları belirleyin.

2. Gereksiz yere  

uygun olmayan

faaliyetleri eleyin.

Mümkün 

olduğunca 

dağıtım

yapın.

3. Haftalık ve günlük 

zamanı kullanmanızı

planlayın ve 

programlayın.

Engellerin çoğunu

mümkün olduğunca

eleyin veya azaltın.

Beklenmedik

olaylar için 

boşluk bırakın.

Zirve 

enerji zamanınızı

optimum kullanın.

130

Kendimizi Değerlendirelim

• Enerjimin en yüksek zamanını biliyorum.

• Günlük çalışmamı buna göre ayarladım.

• Telefon görüşmeleri

• Sorumluluklarımı kapsayan bir özet yazdım. 

• Zamanımı öncelikler sırasına göre planladım.

• Gelecek üç ay için amaç listesi hazırladım.

131

• Uygunsuz ve gereksiz bütün işleri 
ortadan kaldırdım.

• Etkinliği artırmak için yollar aradım.

• Her hafta neler başarmak istediğimi 
planladım.

• Günlük “yapılacaklar” listesi hazırladım.

• Ani işler için zaman bıraktım.

• Her işi yapamayacağımı ve en iyi 
alternatifleri seçmem gerektiğini 
farkettim.

132
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Plânlama

Uzun Vadeli Hedefler Kısa Vadeli Hedefler

Zaman Çerçevem

133

Zaman Kaybettiriciler

• Düzensizlik

• Hayır diyememek

• Geciktirme

• Beklemeler

• Aksaklıklar

• Ziyaretçiler

• Posta

• Dedikodu

• Gereksiz titizlik

• Kahve sohbetleri

134

Kişisel dosya sistemi kurabilirsiniz.

• Projeler

• Anlık işler

• Kendini geliştirme

• Fikirler

• Arka plân bilgileri

135
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Gecikmelerle Mücadele

• Bitirme tarihini belirleyin.

• İlk önce sıkıcı olan işi yapın.

• Şimdi yapın!

• Ödüllendirme sistemi kurun.

• İşleri küçük bölümlere ayırın.

• Sizi uyaracak biriyle anlaşın.

136

Etkili Zaman Yönetimi İçin Tavsiye
1. Hafta boyunca yapmak istediklerinizi listeleyin 

ve öncelik sırasına dizin.

2. “Günlük yapılacaklar” listesini önceliklerine göre 
hazırlayın.

3. Listenizin başındaki işlere büyük bir dikkatle 
yaklaşın.

4. Başladığınız işi bir kerede tamamlayın.

5. “Zamanınızı en iyi şekilde nasıl 
değerlendirebilirim?” diye kendinize sorun ve 
uygulayın.

137

• Zaman Tasarrufu Sağlayan Elektronik 
Araçlardan Ne Kadar Yararlanıyoruz?

138
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Planlama  Kısıtlı Zamanın 

Stresinden Kurtulmanın 

Anahtarıdır.

139

En Yükseğe Erişmek İsterseniz, 

En Aşağıdan Başlayın.

P. CYRUS

140

Yenilikçilik
(İnovasyon)

141
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Başarı Hikayeleri - 1

Arçelik’in, geleneksel Türk

Kahvesi Makinesi Telve,

dünyanın en prestijli

ödüllerinden biri olan iF Tasarım

Ödülü’nü aldı. Telve, 2005 yılı

ürün tasarımı kategorisinde,

endüstriyel tasarım alanında

ödüle layık görüldü. Ürün,

kullanış kolaylığı ve getirdiği

yenilikler sayesinde büyük

başarı sağladı. 142

Başarı Hikayeleri 

- 2

1986’da Tuzla’da kurulan Yonca-Onuk,

teknolojik yenilik çalışmalarıyla geliştirdiği

ileri kompozit malzemelerden üretilen hızlı

tekneleriyle alanında dünyanın en iyileri

arasına girdi. Böylelikle, bir firmanın

sektöründe ulaşabileceği en üst

konuma, standart belirleyiciliğe yükseldi.

143

Başarı Hikayeleri - 3

İpek Kağıt’ın, mevcut ürünlerde yaptığı yaratıcı

değişiklikler, getirdiği ticari başarıyla

kıyaslandığında oldukça küçük çaplı kalıyor.

Kağıt mendil sözcüğüyle özdeşleşmiş olan

Selpak’ın “cep” boyu bunun güzel bir örneği.

Mendilin yaprak boyutunda ve sayısında bir

değişilik yapılmadan, yalnız

katlama biçimi değiştirilerek, paketin

boyutu küçültülmüş oldu. SelpakCep,

yeni boyutu ve pratikliği ile müşterilerin

daha çok tercih ettiği bir ürün halini aldı.

144
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Ortak Nokta

Peki bu başarı hikayelerinin 

arkasında yatan ortak nokta 

nedir?

145

İNOVASYON NEDİR?

146

İnovasyon

“Bir yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri

organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni

veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün

(mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir

pazarlama yöntemi ya da yeni bir

organizasyonel yöntemin gerçekleşmesidir.”

Oslo Kılavuzu/OECD, AB - 2005

147
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• İnovasyon, yaratıcı bir fikri katma

değer yaratabilir ve pazarlanabilir bir

ürüne dönüştürme sürecidir.

• İnovasyon “yeni olan bir şeyin

ekonomik ve sosyal bir katma

değere dönüştürülecek şekilde

ticarileştirilmesi olarak

tanımlanabilir.

148

• Örneğin bir tekstil firması

buruşmayan ve ütü gerektirmeyen

kumaş geliştirip, üretir ve satarsa

rekabet gücünü diğer tekstil

firmalarına göre artırmış ve

güçlendirmiş olur. Yarattığı bu

inovatif fikirle malî kazanç

sağlaması da kaçınılmaz

olacaktır.
149

• özel bir okulun, öğrencilerinin tüm

bilgilerini içeren bir veri tabanı

oluşturup bunu internet ortamında

velilerin erişimine sunması da

yine bir inovasyon örneğidir.

150
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İNOVASYON NE DEĞİLDİR?

151

Yukarıdaki tanımlardan her değişikliğin

inovasyon olarak tanımlanabileceği

anlaşılmamalıdır.

Bir ürün, süreç, pazarlama yöntemi veya

organizasyonel yöntemin yenilikçi

olabilmesi için yeniliğin felsefesinde olan

yaratıcı fikir, fayda sağlama,

pazarlanabilme vb. özellikler

sağlanmalıdır.

152

İnovasyon = Ar-Ge midir?

153
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• İnovasyon, rekabet gücünün simgesidir.

• Bununla beraber rekabetçilik ile ilgili fonları

incelediğinizde ağırlıklı olarak Ar-Ge

yatırımlarının desteklendiğini ve/veya

desteklenmeye çalışıldığını görüyoruz.

• Ama direk olarak ‘inovasyon = Ar-Ge’

demek yanlış olacaktır.

154

• Ar-Ge, mevcut bir ürünün daha etkin ve

ucuz üretilmesi ya da hiç üretilmemiş ama

ileride üretilmesi planlanan, pazarda öncü

olmak amacıyla herhangi bir alanda

araştırmaya kaynak ayırmaktır.

155

İnovasyon = İcad mıdır?

156
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• Bir icadın inovasyon ve bir mucidin

inovatör olması için parayı işin içine

katmaları gerekmektedir. Yani şunu

diyorum: Bir çok icad vardır ki ticari kârlılık

getirmez ve bir çok inovasyon vardır ki bir

icat değildir.

• Bir icat eğer ilgili ürün veya hizmeti

rekabet gücünü arttırmak suretiyle ticari bir

başarıya dönüştürüyorsa işte buna

inovasyon diyoruz.

157

İnovasyon Nedir, Ne 

Değildir?

• İnovasyon tek başına buluş (icat) 

değildir.

• İnovasyon tek başına Ar-Ge demek 

değildir.

• İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir.

• İnovasyon bütünsel bir faaliyettir. 158

HER YENİ OLAN 

İNOVASYON MUDUR?

159
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• İnovasyonun temel dinamiğini “yeni olan

her şey değil, ekonomik ve sosyal bir

katma değere dönüşen ya da

dönüştürülen yenilikler” oluşturmaktadır.

Dolayısıyla ekonomik ve sosyal bir katma

değeri olmayan bir şeyin ne kadar yeni,

farklı,orijinal ya da yaratıcı olursa olsun

inovasyon olarak değerlendirilemeyeceği

açıktır.

160

YENİLİĞİN EKONOMİK VE 

SOSYAL DEĞERİ

• Ekonomik değer dar anlamda;

inovasyonu gerçekleştiren tarafa ekonomik

bir geri dönüş sağlanması olarak

düşünülebilir.

• İnovasyonun sosyal değer boyutu ise onu

kullanan taraflara bir fayda sağlamasını

ifade etmektedir.

161

İnovasyon Ne Zaman Ortaya 

Çıktı?

162



05.09.2019

55

• İnovasyon kavramının ne
kadar eskilere dayandığı
sorusuna, 1911 yılında
devrin ekonomistlerinden
Schumpeter’in bir sözü
ile cevap vermek
istiyorum:

• “İnovasyon ekonomik
kalkınmanın itici
gücüdür.”

• O zaman bile itici güç ise
demek ki temellerini
1800’lerde aramak
gerekiyor.

163

İNOVASYONUN ÖNEMİ

164

İnovasyonun ekonomi, toplum ve

işletmeler için önemini üç başlık altında

toplamak mümkündür.

1- Ulusal ve bölgesel ekonomiler için

sürdürülebilir ekonomik büyümenin,

2- Toplumlar için sosyal kalkınma ve refah

düzeyinin,

3- Hem işletmeler hem de ulusal ekonomiler

için rekabet gücünün temel dinamiği haline

gelmiştir.

165
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İşletmeye yönelik sonuçlar

• Rekabet üstünlüğü sağlama,

• Maliyetlerde düşüş sağlama,

• Verimlilik artışı,

• Pazar payının artması,

• Karlılık artışı,

• Hammadde kullanımında etkinliğin 

sağlanması

166

• Kalite artışı,

• Bilginin ekonomik bir değere dönüşmesi,

• Yeni pazarlar oluşturma,

• Ürün hattının ve karmasının genişletilmesi,

• Müşteri tatmininin maksimize edilmesi,

• Yeni pazarlara girişte kolaylık sağlama,

• Üretimde, tedarik ve pazarlama da 

esneklik sağlama,

• Firelerin azalması

167

Toplum ve ekonomilere yönelik 

sonuçlar:

• Toplumsal refah artışı,

• Yaşam standartlarının artması,

• Sürdürülebilir ekonomik büyümenin 

sağlanması,

• İstihdam artışı,

• Kaynakların etkin ve verimli kullanılması,

• Yeni hammadde kaynaklarının ortaya 

çıkarılması,

168
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• Patent sayılarında artma,

• Bölgesel kalkınmaya katkı sağlama,

• Enerji kaynaklarının etkin kullanımı,

• Girişimciliğin artması,

• İhracat artışı sağlama,

• Dışa bağımlılığın azalması.

169

İnovasyon Türleri

• Ürün İnovasyonu

• Hizmet İnovasyonu

• Süreç İnovasyonu

• Pazarlama İnovasyonu

• Organizasyonel İnovasyon
170

Ürün İnovasyonu

• Farklı ve yeni bir ürünün 

geliştirilmesi

• Varolan bir üründe değişiklik, 

farklılık ve

yenilik yapılması

171
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Teneke kutudaki içecekleri hiç bu şekilde 

içmeyi düşünmüş müydünüz?

172

Kavun dilimleyicisi tek kelimeyle 

mükemmel bir buluş. 

173

Mısır soyucu farklı ve inovatif bir 

düşünce 

174
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Mısır tutucu ızgara mısırcıların işini 

kolaylaştıracak 

175

Yumurta kırmak artık daha kolay:) 

176

Soğan gözlüğü gerçek bir ihtiyaç. 

177



05.09.2019

60

178

Hizmet İnovasyonu

• Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş 

bir

hizmet yaklaşımı

• Hizmetin sunum ve dağıtım 

sistemindeki

farklılık

• Hizmetin sunulmasında yeni 

teknolojilerin

kullanılması
179

Süreç İnovasyonu

• Farklı yeni bir üretim veya dağıtım

yönteminin geliştirilmesi veya

varolan yöntemlerin iyileştirilip

daha gelişkin hale getirilmesi.

180
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Pazarlama İnovasyonu

• Yeni pazarlama yöntemlerinin

ve yeni pazarlama kanallarının

geliştirilmesi, yeni ambalaj ve

boyutlama gibi yeniliklerin

geliştirilip uygulanması.

181

Organizasyonel 

İnovasyon

• Yeni çalışma ve iş yapış

yöntemlerinin geliştirilmesi ya da

varolan sistemlerin firma

şartlarına uyarlanarak kullanılması.

182

YARATICILIK

İnovasyonun temel kaynağı

yaratıcılıktır. Yaratıcılık

ekonomisi, yaratıcı düşüncenin

üretim süreçlerinde etkin olarak

kullanıldığı ve ekonomik değer

yarattığı bir çalışma alanıdır.

183
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Yaratıcılığı aşağıdaki şekilde formüle 

edebiliriz:

Yaratıcı Düşünce=İlgi+Eğitim+ Hayal Gücü +Zaman + Sabır

184

Yaratıcılığın önündeki başlıca engeller 

şunlardır :

-Değişime karşı direnç

-Yaratıcılığa vakit ayıramayan sabırsız bir küresel düzen  
anlayışı

-Anlık cevap ihtiyacı

-Değişimin tehlike yaratacağı düşüncesi

-Zayıf ve donanımsız, tanımlanmamış problem ve 
hedefler

-Alışkanlıklar

-“İcat Çıkarma” sendromu

-Geçmiş tecrübeler

-Riski göze alamamak

-Geçmiş tecrübelerden ders alınmaması 185

Yaratıcılık

Yaratıcılık konuşunda çalışan George Land

Amerikada 5 yaşında çocukların %98 olan yaratıcı

düşüncelerinin 15 yaşında %12 'ye düştüğünü ortaya

koymuştur.

5 yaşındaki çocuk için kaşık sadece yemek yeme

aracı değil, davul çalma, masaj yapma, kulak

karıştırma işine de yaramaktadır.

186
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Yaratıcı düşüncenin etkin olması  için gerekli 

koşullar şunlardır:

-Yaratıcı ve örgütsel ortamın gelişmiş olması

-Yaratıcılık için zaman tanınması

-Yaratıcılık için fırsat tanınması

-Örgütte yaratıcılık için özel departmanların 

kurulması

-Yaratıcı problem çözme tekniklerinin uygulanıyor 

olması

187

TÜRKİYE’DE AR-GE VE 

İNOVASYON DURUMU

188

AR-GE NE DEMEK?

• Ar-Ge, mevcut bir ürünün daha etkin ve ucuz

üretilmesi ya da hiç üretilmemiş ama ileride

üretilmesi planlanan, pazarda öncü olmak

amacıyla herhangi bir alanda araştırmaya

kaynak ayırmaktır. Ar-Ge, özel çalışma

gerektiren, kamu, özel sektör ve üniversitelerde

yapılabilen yine bir faaliyettir. Araştırma-

geliştirme (Ar-Ge), inovasyonun

gerçekleştirilmesi için en önemli adımlardan

birini oluşturmaktadır.

189
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TEMEL İNOVASYON GÖSTERGELERİ

İnovasyon iki şekilde geliştirilebilir:

Belli bir konuyu derinlemesine 
araştırmak ve yeni bir bilgi 
yaratmak(Ar-Ge).

Başka alanlarda yapılanlardan 
esinlenerek yenilik yapmak.

190

TEMEL İNOVASYON GÖSTERGELERİ

Bazı temel inovasyon göstergeleri şu şekilde 

sıralanabilir:

Ekonomide belirli dönemlerde yapılan yenilik 

sayımları (anketlerle)

Patentler, patent başvuruları ve patent kullanım 

hakları satışı

Bilimsel yayınlar

Ar-Ge harcamaları ve çalışmaları

Araştırmacı sayıları 

191

Türkiye'nin 2008 yılına ait bilim ve 

teknoloji profili, OECD

192
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Ülkelerin Ar-Ge Yatırımları, 

Milyon $, OECD

193

• Şekil incelendiğinde Türkiye’nin Meksika,

Çin ve Brezilya ile birlikte en az yatırımı

yapan ve en az araştırmacı sayısına sahip

ülkeler arasında olduğu görülmektedir.

Buna karşın ABD, Japonya, Finlandiya ve

İsviçre’nin yüksek hacimli yatırımlar

yaptıkları, çok sayıda araştırmacıya sahip

oldukları ve diğer ülkelerden belirgin

şekilde ayrıldıkları gözlenmektedir.

194

Ülkelerin İnovasyon 

Performansları (2008)

195
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• Günümüzde gelişmiş ülkelerin

başında yer alan birçok ülkenin Ar-Ge

ve inovasyona büyük miktarlarda

yatırım yaptıkları görülmektedir.

• Ülkelerin Ar-Ge ve yenilikçilik

alanında yaptıkları yatırımlar

dünyadaki teknoloji ve bilim alanında

oynadıkları rollerini de belirlemektedir.

196

• Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 04

Kasım 2011 tarihinde yayınladığı

“2010 Yılı Araştırma ve Geliştirme

Faaliyetleri Araştırması” ile

ülkemizdeki Ar-Ge ve inovasyon

çalışmalarının son durumunu ortaya

koymuş oldu.

197

Ar-Ge harcamalarına göre 

değerlendirme

198
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Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye 

Oranı

199

200
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202

Kendi sektörlerinde birinci olan Ar-Ge 

merkezleri (2014 yılı):
• Bankacılık ve Finans: Kuveyt Türk

• Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri: 

AirTies

• Cam ve Cam Ürünleri: Türkiye Şişe 

Cam

• Dayanıklı Tüketim Malları: Arçelik

• Deri ve Deri Ürünleri:Kazlıçeşme Deri 

Ürünleri

• Elektronik:Vestel Elektronik

• Enerji: Balıkesir Elektromekanik

• Havacılık:Tusaş Motor Sanayi (TEI)

• İklimlendirme: Bosch Termoteknik

• İlaç:Deva Holding

• Kimya: Hayat Kimya

• Lojistik: Ekol Lojistik

• Makine ve Teçhizat İmalatı:Akım 

Metal

• Mobilya: Samet Kalıp ve Madeni 

Eşya

• Mühendislik ve Tasarım: 

Heksagon Mühendislik ve Tasarım

• Otomotiv: Tofaş

• Otomotiv Yan Sanayi:Hema 

Endüstri

• Petrol ve Petrol Ürünleri:Tüpraş

• Savunma Sanayi: Aselsan

• Seramik ve 

Refrakter: Eczacıbaşı Yapı 

Gereçleri

• Tekstil: Kordsa

• Telekomünikasyon:Netaş

203

TÜRKİYE’DE TEMEL INOVASYON 

FAALİYETLERİ

Yenilik faaliyetleri engelleri ile ilgili olarak
girişimlerin;

%69.2’si yenilik maliyetlerin çok yüksek olmasını,

%65.3 ile girişim veya girişim grubunun parasal
kaynak yetersizliğini

%65.7 ile nitelikli personel yetersizliğini
göstermiştir.

204
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PATENT

Yatırım ve Ar-Ge faaliyetleri yanında bir ülkenin 
veya firmanın teknoloji yeteneğini gösteren bir diğer 
ölçüt o ülke veya firma tarafından alınan patent 
sayısıdır. 

Ar-Ge harcamaları teknolojik yenilik faaliyetleri için 
bir girdi iken, alınan patent sayıları ise bu teknolojik 
yenilik faaliyetlerinin bir sonucudur.

 Ar-Ge faaliyetleri sadece teknolojik yenilik amaçlı 
olmayıp mevcut ve ithal edilen teknolojinin daha iyi 
kullanılması, uyarlanması, eğitim gibi amaçları da 
kapsamaktadır. Dolayısıyla Ar-Ge faaliyetleri ile 
patent sayıları arasında güçlü bir pozitif ilişki olduğu 
söylenebilir. 

205

PATENT

Bir buluş için buluş sahibine devlet

tarafından verilen bir patent, buluş

sahibinin izni olmadan başkalarının

buluşu üretmesini, kullanmasını veya

satmasını belirli bir süre boyunca

engelleme hakkı vermektedir. Patentli bir

buluş; alınıp satılabilen, kiralanıp kiraya

verilebilen diğer mallar gibi buluş

sahibinin mülkiyeti haline gelir.

206
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Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı

binde 8,4’tür

208

10–49 çalışanı olan girişimlerin %49,4’ü, 50–249 çalışanı

olan girişimlerin %58,9’u ve 250 ve daha fazla çalışanı olan

girişimlerin %69,7’si yenilik faaliyetinde bulunmuştur

209

• Yerel firmalarımızın Ar-Ge faaliyetleri

hedeflediğimiz ülke grupları ortalamalarının

altındadır.

• TÜİK verilerine dayanarak, Ar-Ge faaliyetlerinin

maliyetlerinin yüksekliği ve bilgiye erişimdeki

eksiklikler temel nedenler olarak gösterilebilir.

• Bu zorlukların aşılması için

–Kamunun Ar-Ge faaliyetlerini finansal olarak

desteklemeye devam etmesi gereklidir.

– İnovasyon politikasının en önemli bileşenlerinden

biri olan eğitim politikası, nitelikli elemanların

yetiştirilmesini hedeflemelidir.

210
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Kalkınma, İnovasyon ve 

Büyüme

1970-1995: gelişmiş 

ekonomilerdeki büyümenin 

yarıdan fazlası inovasyondan 

kaynaklanmıştır.

211

Kalkınma, İnovasyon ve 

Büyüme

REKABETÇİLİK

(VERİMLİLİK ARTIŞI)

YÜKSEK YAŞAM 
STANDARDI

İNOVASYON  YETENEĞİ

İnovasyon Bir Kültür Meselesidir

212

İnovasyon Bir Kültür 

Meselesidir

213
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• İnovasyon kültürüne sahip olmak

adına çeşitli yöntemler önerilebilir.

Genelde eğitimler, seminerler gibi

klasik gelişim yöntemleri karşımıza

çıkıyor iken oyun oynayarak

inovasyon kültürünün gelişimi gibi

inovatif yöntemler de mevcut.

214

EĞİTİM

 Yaratıcılık ve özgüvene dayanmayan, yetersiz ve baskıcı
eğitim sisteminde kökten değişiklik yapılmadan ulusal
inovasyonun gerektirdiği beyin gücünü yetiştirmek mümkün
değildir.

 Bilgi ekonomisinde, bilgi teknolojilerinin yarattığı hız ve
etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir
kültür ortamında ülkelerin hedeflediği toplumsal, teknolojik ve
ekonomik düzeye ulaşılmasını sağlayacak en önemli unsur
yenilik ve buluşların sürekliliğinin sağlanabilmesidir.

 Teknolojik yenilik ve buluşçuluğun yaratıcı zekâya bağlı
olması, bilgi çağında eğitim ve öğrenmenin önemini ön plana
çıkarmıştır.

215

EĞİTİM

 Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile eğitim

anlayışında yaşanan değişim:

Tablo 1: Sanayi ve Bilgi Toplumu Eğitim Paradigması

216
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EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ 

SORUNLAR
İlk, orta ve yüksek öğretimi kapsayan eğitim sistemimizin
sorunları ve niteliğin gerektiği şekilde yükseltilememesinin
nedenleri ile ilgili TÜBİTAK tarafından yapılan bazı
tespitler:

Eğitime ayrılan kaynakların yeterli düzeyde
artırılamaması ve mevcut kaynakların etkili ve yerinde
kullanılamaması

İlk ve ortaöğretimde kalabalık sınıfların bulunduğu il
ve bölgelerde, derslik başına düşen öğrenci sayısının
aşağıya çekilmesinde yetersizlikler

Eğitim kurumlarında büyük şehir-küçük şehir ve kır-
kent arasında eğitimde kalite farklılıklarının sürmesi

217

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR

 Eğitim kurumlarında var olan ders araç-gereçlerindeki
donanım yetersizliği ve var olan araç-gereçlerin etkin
kullanımındaki yetersizlik

 Üniversite giriş sisteminden kaynaklanan sorunlar

 Özellikle okul öncesi eğitimde ve yükseköğretimde
olmak üzere, okullaşma oranlarının düşüklüğü

 Yükseköğretim kurumları arasındaki önemli nitelik
farklılıkları

 Öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının mesleki,
ekonomik ve yönetsel koşullarının yetersizliği

 Eğitim sektöründe profesyonel, vizyon sahibi yönetici
yetersizliği

 Üniversite yönetim sistemindeki yetersizlikler
218

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR

 Eğitimciler arasında iletişim, işbirliği ve mesleki
dayanışma yetersizliği

 Eğitim reformlarının uzun soluklu bir gelişmeyi
gerektirmesine karşın eğitimde kurumsal, kesintisiz,
sürdürülebilir AR-GE ve AR-GE' ye dayalı reform
çalışmalarının yetersizliği

 Eğitim mevzuatı, öğretim programları, öğretmen eğitimi
ve öğretim materyallerinin eleştirel düşünme, öğrenmeyi
öğrenme, yaratıcı düşünme, yansıtıcı düşünme gibi
öğrenci merkezli yaklaşımın amaçladığı tutum ve
becerileri desteklememesi

219
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EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR

 Eğitim sisteminin çağdaş ve nitelikli bir yapıya
kavuşturulması için şu sorulara cevap aranmalıdır :

Eğitim programları;

Dünya ve ülke gerçeklerine dayalı mıdırlar?

Öğrencilere modern çağın bilgi ve becerilerini
kazandırmakta mıdırlar?

Bilimsel düşünce alışkanlığı kazandırmakta mıdırlar?

Yaratıcılığı özendirip geliştirmekte midirler?

Araştırma yapmayı ve ekip halinde çalışmayı
öğretmekte midirler?

Konuşma ve tartışma becerilerini geliştirmekte
midirler?

220

SONUÇ

Her şeyin hızla değiştiği, teknolojinin hızla ilerlediği

yeni dünya düzeninde gelişmiş ülkeler arasında yer

alabilmenin yolu bilgiden geçiyor. Bilgi üretebilmek

ve bilgiyi değere dönüştürebilmek inovasyon ile

mümkün olur.

İnovasyonun temel göstergelerinden Ar-Ge ve patent

ile ilgili yapılan değerlendirmelerde Türkiye’nin son

yıllarda gelişme göstermesine karşın gelişmiş ülkeleri

geriden izlediği görülmektedir.

221

Liderlik 
Ve

Temel yönetici Becerileri

222
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YÖNETİCİ KİMDİR?

SAPTANAN  AMAÇLARA  EN ETKİN  VE

VERİMLİ BİR  ŞEKİLDE  ULAŞABİLMEK

İÇİN  İNSANLARIN  ÇABALARINI  BİR-

LEŞTİREN İŞ VE  EYLEMLERİN TÜMÜNE

YÖNETİM, BU  SÜRECİ YERİNE GETİREN

KİŞİYE DE YÖNETİCİ DENİR.

GELENEKSEL YÖNETİM

İŞLEVLERİ

● PLANLAMAK,
● İLETİŞİM,

● KOORDİNE ETMEK,
● MOTİVE ETMEK,
● DENETLEMEK,
● YÖNLENDİRMEK,
● YÖNETMEK

ESKİ YÖNETİCİLER

● KENDİNİ YÖNETİCİ,PATRON OLARAK GÖRÜR,
● KUMANDA ZİNCİRİNİ UYGULAR,
● KLASİK ORGANİZASYON YAPISI İÇİNDE 

ÇALIŞIR,
● KARARLARI TEK BAŞINA VERİR,
● BİLGİYİ SAKLAR,

● BELLİ BİR TEK KONUDA UZMAN-
LAŞMAYA ÇALIŞIR
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YENİ YÖNETİM İŞLEVLERİ

● YETKİLENDİRMEK,
● GELİŞTİRMEK,

● DANIŞMANLIK,
● BİRLİKTE ÇALIŞMAK,
● İZLEMEK,
● DESTEKLEMEK,
● LİDERLİK ETMEK

YENİ YÖNETİCİLER

● KENDİNİ SPONSOR,TAKIM LİDERİ YA DA ŞİRKET 
DANIŞMANI OLARAK GÖRÜR,

● İŞİN BİTİRİLMESİYLE VE HERKESLE İLGİLİDİR,

● KARAR VERMEDE DİĞERLERİNİN KATILIMINI 
İSTER,

● BİLGİYİ VE DENEYİMLERİNİ 
PAYLAŞIR,

● BİR ÇOK DİSİPLİNDE UZMAN-
LAŞMAYA ÇALIŞIR

YÖNETİCİNİN DEĞİŞEN

SORUMLULUKLARI

PERFORMANS                     VERİMLİLİK

SORUMLULUĞU                  SORUMLULUĞU              

KALİTE

SORUMLULUĞU

228
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YÖNETİCİ'NİN PERFORMANS

SORUMLULUĞU

● KİŞİLERDEN BAŞLAYARAK,ŞİRKET 
İÇİNDE PERFORMANS YAYILIMINI 

SAĞLAMAK,
● PERFORMANSI OLUMSUZ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİ ORTADAN KALDIRMAK,
● BİREYLERİN VE TAKIMININ 

PERFORMANSINI ARTIRMAKTIR

PERFORMANS YAYILIMI

BİREY-
SEL

PERFOR-
MANS

TAKIM

PERFORMANSI

BÖLÜM

PERFORMANSI

ÖRGÜTSEL

PERFORMANS

YÖNETİCİ'NİN“KALİTE     LİDERLİĞİ”   
SORUMLULUĞU;

ORGANİZASYONLARDA,KALİTE KURAL
VE  YÖNTEMLERİNİN NÜFUZ 

ETMESİNİ,
BUNA  BAĞLI OLARAK DA BİR KALİTE 

KÜLTÜRÜNÜN  OLUŞMASINI                      
SAĞLAMAKTIR.                                          
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YÖNETİCİ'NİN VERİMLİLİK
SORUMLULUĞU;

● AMAÇLARIN BELİRLENMESİNİ,
● BİREYLERİN KATILIMINI VE SORUMLULUK 

ALMALARINI,

● BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİNİN VE 
KULLANMA FIRSATLARININ YARATILMASINI,

● ÖDÜL VE TEŞVİK SİSTEMİNİN 
OLUŞTURULMASINI,

● UZUN DÖNEMLİ VERİMLİLİK 
ARTIRMA PROJELERİNİN 
BAŞLATILMASINI, SAĞLAMAKTIR.

YÖNETSEL BECERİLER

● TEKNİK BECERİ

● İLETİŞİM BECERİSİ

● İNSAN İLİŞKİLERİ BECERİSİ

● ANALİTİK BECERİ

● KARAR VERME BECERİSİ

● KAVRAMSAL BECERİ

ÜST

YÖNE

TİM

ORTA

KAD.

YÖN.

İLK 

KAD.

YÖN.

TEKNİK

BECERİ

İLETİŞ.

BEC.

İNS.

İLİŞ.

BEC.

ANALİ-

TİK

BECERİ

KARAR

VERME

BEC.

KAV-

RAMSAL

BEC.

GEREKMİYOR GEREKLİ ÇOK GEREKLİ
234
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YÖNETİCİ'NİN İÇSEL ÇEVRESİ

YÖNETİCİ

ÜSTLER

ASTLAR

MESLEK-

TAŞLAR

YÖNETİCİ'NİN DIŞSAL ÇEVRESİ

YÖNE-
TİCİ

İNSAN
KAYNAKLARI

KÜLTÜR

PAZAR

EKONOMİK
KOŞULLAR

FİNANSAL
KAYNAKLAR

TEKNOLOJİ

GÜNÜMÜZÜN YÖNETİCİSİ
YÖNÜNÜ;                    

YOĞUN
REKABETE

BİLİNÇLİ VE 
SEÇİCİ

MÜŞTERİYE

ÖNCE
KALİTEYE

VARLIĞI
SÜRDÜRMEYE
VE GELİŞMEYE

KORUMACILIĞIN
OLMADIĞINA

KAYNAKLARIN
KIT

OLDUĞUNA

YÜKSEK
MALİYETLERE

ÇEVRE
SORUMLULUĞUN

A
VERİMLİLİĞE

ÇEVİRMEK DURUMUNDADIR
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YÖNETİCİ'NİN ASTLARI İLE 
İLİŞKİLERİNİN İLKELERİ

● ONLARIN İNSAN OLDUKLARINI VE 
KİŞİLİKLERİNİN BULUNDUĞUNU BİLMEK,

● ASTLARA MESLEKLERİNDE GELİŞMELERİ 
İÇİN FIRSATLAR YARATMAK,

● YETENEKLERİ İLE ORANTILI İŞ VERMEK,
● ONLARI TARAFSIZ OLARAK 

DEĞERLENDİRMEK,
● ONLARI YÖNETİME KARŞI

TEMSİL ETMEK ,
● ONLARIN HAKLARININ 

SAVUNUCUSU OLMAK

YÖNETİCİ'NİN YÖNETİM STİLİ

İNSANCIL
STİL

SERBESİYETÇİ
STİL

DEMOKRATİK
STİL

OTOKRATİK
STİL

9.1

1.1 1.9

9.9

İ
N
S
A
N
A

İ
L
G
İ

İŞE          İLGİ

İNSANCIL STİL ÖZELLİKLERİ

● İNSAN FAKTÖRÜ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR,
● İŞLER YAPILACAKTIR ANCAK İŞLERİN YAPILMASI

İKİNCİ DERECEDE ÖNEMLİDİR,

● BU STİL YÖNETİMİN AMACI İNSANLARIN 
MUTLULUĞUNU VE BEKLENTİLERİNİ 
KARŞILAMAKTIR,

● ŞEHİR KULÜBÜ YA DA BRİÇ KULÜBÜ GİBİ      

YERLERDE GEÇERLİ OLABİLİR.
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SERBESİYETÇİ STİL ÖZELLİKLERİ

● BU YÖNETİM STİLİNİ BENİMSEMİŞ 
YÖNETİCİ İÇİN NE İŞ,NE İNSAN FAKTÖRÜ 
ÖNEMLİ DEĞİLDİR,

● YÖNETİCİ NE İŞLERİN YAPILMASIYLA.NE 
DE İNSANLARIN SORUNLARIYLA 
İLGİLENMEZ,

● OTORİTE OLMADIĞI İÇİN ÇATIŞMALAR 
VE DİSİPLİNSİZLİKLER SIK GÖRÜLÜR,

● TİPİK “BIRAKINIZ YAPSINLAR,
BIRAKINIZ GEÇSİNLER”
YAKLAŞIMIDIR  

OTOKRATİK STİL ÖZELLİKLERİ

● BU YÖNETSEL STİLDE İŞ HER ŞEYDEN 
ÖNCE GELİR,

● ESAS OLAN İŞLERİN YAPILMASIDIR,
● BU YÖNETİCİ İÇİN İNSAN FAKTÖRÜ 

İKİNCİ HATTA ÜÇÜNCÜ DERECEDEDİR,
● İŞLER NE OLURSA OLSUN                               

YAPILACAKTIR BUNUN İÇİN                             
GEREKİRSE İNSAN FEDA                                 
EDİLEBİLİR.     

DEMOKRATİK STİL ÖZELLİKLERİ

● BU YÖNETİM STİLİNDE YÖNETİCİ HEM 
İNSANA,HEM DE İŞE AYNI DERECEDE           
ÖNEM VERMEKTEDİR,

● İŞLER BELİRLİ BİR TAKIM KURAL VE 
KARARLARA GÖRE YAPILIR,

● İNSANLARIN PSİKOLOJİK                                

DURUMLARI GÖZÖNÜNE                                 
ALINIR,

● KİŞİLER YÖNETİME                                           
KATILIR   
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LİDERLİK;                                      
“GRUP ÜYELERİNİN ORTAKLAŞA

KABUL  ETTİKLERİ  AMAÇLARIN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN BİRİ-

LERİNİN GRUP ÜYELERİNİ ETKİ-
LEMESİ  VE  HAREKETE  GEÇİR
MESİ OLAYIDIR.”      

GRUP  ÜYELERİNİ  TESPİT   EDİLEN   

AMAÇLARDOĞRULTUSUNDA BAŞARILI 

OLMAYA  YÖNELTEN, ETKİN BİR VİZYON 

GELİŞTİREN,ÇALIŞMALARI KOORDİNE VE 

KONTROL   EDEN,  BUNUN İÇİN  DE   

ÖZELLİK   VE  YETENEKLERE   SAHİP

OLAN KİŞİDİR.”  
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Lider'e Gerek Var mı?

“ o olmasydı,

hepimiz bir yer-

lere dağılmıştık

Liderlik Bir Bayrak Yarışıdır

Her kitlede mutlaka

bir lider vardır

Lider kendini göstermelidir

Lider takımını

kurmalıdır

LİDERDE OLMASI GEREKEN

ÖZELLİKLER

● Bir vizyonu benimseme

ve bunu paylaşma,

● Değişikliğe açık olma,

● Müşteri odaklı olma,

● İnsanlarla ilgilenmek,

● Ekipleri ve grupları des-

teklemek,

● Bilgiyi paylaşmak,

● Sorun çözmek ve karar

vermek,

● Projeleri yönetmek,

● Zamanı ve kaynakları 

doğru kullanmak,

● Sorumluluk alabilmek,

● İnsanları etkileyip yön-

lendirebilmek,

● Duygularına hakim ola-

bilmek,

● Profesyonel olmak,

● Güvenilir olmak,

● İnisiyatif alabilmek

Zenger Miller 
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LİDERLER         YÖNETİCİLER
Gücünü kişisel ilişki-

lerinden alır,
Başarı için insanlara

dayanır,
Ekibinde yer alan izle-

yicilere sahiptir,

İnsanlara güvenir,
Doğru işleri yapar,
Sonuçlar için çalışır ve

yenilik getirir,
Organizasyonu gelişti-

rirler,

Değişiklik yapmaya
eğilimlidirler,

Gücünü bulunduğu
makamdan alır,
Başarı için sisteme

dayanır,
Kendisi tarafından 

atanmış astları vardır, 

Denetime güvenir,
İşleri doğru yapar,
Kuralları izler ve uygu-

lar,
Süreklilik sağlarlar,

Kesin olmayandan 
çekinirler 

LİDERLİĞİN OLUŞUMU

LİDER

Yetenek

Davranış

Deneyim

İZLEYEN

Yetenek

Davranış

Deneyim

ETKİLİ

LİDERLİK

TARZI

DURUM

Yapı

Teknoloji

Amaçlar

Etkili 
Lider

İyi İlişkiler
Kuran

Esnek
Olabilen

Belirsiz-
liklerle

Başeden

Vizyon
Yaratan

Geleceği
Görebilen

Cesur
Kararlar

Veren

Kendini
Geliştiren

Diğerlerini
Etkileyen

Çalışanları
Güçlendiren

Etkili 
Yönetici
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GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR

● ÖZELLİK YAKLAŞIMI,

● DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM,

● DURUMSALLIK YAKLAŞIMI

ÖZELLİK YAKLAŞIMI

FİZİKSEL

ÖZELLİKLER

Güçlülük,yaş,boy,cinsiyet,yakışıklılık,ırk,etkileme,
aktivite,güzel konuşma

DÜŞÜNSEL

ÖZELLİKLER

Zeka,dikkat,inisiyatif,kararlılık,ileriyi görme,
sorumluluk,gerçekçilik,bilgi,yetenek,ikna etme

DUYGUSAL

ÖZELLİKLER

Algılama,kendini kontrol,güven duygusu,sevmek,
sevindirmek,yüksek başarma duygusu,hırs

SOSYAL

ÖZELLİKLER

İyi ilişkiler kurma,dostluk,arkadaşlık yeteneği,
dışa dönük kişilik yapısı,kendini kabul ettirme
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DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM

● OHIO STATE ÜNİVERSİTESİ 

ÇALIŞMALARI

● MICHIGAN ÜNİVERSİTESİ 

ÇALIŞMALARI

● BLAKE VE MOUTON'UN YÖNETİM 

TARZI MATRİKS'İ (Managerial Grid) 

● RENSİS LİKERT'İN SİSTEM 4 MODELİ

SİSTEM  1 – SİSTEM  4  MODELİ
Önderlik Değişkeni- Astlara güven,astların algıladığı özgürlük,

üstün astlarla olan ilişkisi.

SİSTEM  1   İSTİSMARCI OTOKRATİK

Astlara kesinlikle güvenmez,astları hiçbir şekilde 
özgürlükleri yoktur,astların fikri alınmaz.

SİSTEM  2   YARDIMSEVER OTOKRATİK

Hizmetçi -efendi ilişkisi gibi bir güven anlayışı vardır,
astlar kendilerini özgür hissetmez,bazen astların fikri

sorulur.

SİSTEM  3   KATILIMCI

Kısmen astlara güvenir ama kontrolu elden bırakmaz,

astlar kendilerini oldukça özgür hissederler,astları fikri
alınır ve kullanılır.

SİSTEM  4   DEMOKRATİK

Bütün konularda tam güven vardır,astlar kendilerini tama-
men özgür hissederler,astları fikri sürekli alınır

Fiedler’in Durumsal Liderlik Kuramı 
-1-

İki ana katagoriye dayanır

– Liderlik stili

● klasik liderlik davranışlarını, yani 
“yapıyı kurma” ve “anlayış gösterme” 
olarak adlandırılan liderlik 
davranışlarını alır 

– Durumsal etkenler 

● üç alt etmene değinir 
–1) Lider-ast ilişkileri, 

–2) görevin yapısal özelikleri ve 

–3) liderin makam gücü (kuvvetli-
zayıf). 
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– Bir örnekle açıklamak gerekirse; 
● lider-ast ilişkilerinin iyi olduğu, 
görevin iyi yapılandırılmamış 
olduğu ve liderin makam gücünün 
yüksek olduğu ortamlarda “işe ve 
göreve yönelik  liderler” daha 
etkili iken, 

● lider-ast ilişkilerinin iyi olduğu, 
görevin iyi yapılandırılmamış 
olduğu ve liderin makam gücünün 
zayıf olduğu durumlarda “insan 
odaklı” veya “anlayış gösteren 
liderler” daha başarılıdır 

KOŞULSALLIK YAKLAŞIMI
(SITUATIONAL)                     

BİREYİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMDAKİ

MEVCUT MOTİVASYON VE YETERLİLİK DÜ-

ZEYİNE GÖRE,O BİREYE YÖNELİK OLARAK

“YÖNLENDİRİCİ”, “KOÇLUK EDİCİ”, “ DELE-

GE EDİCİ” VE “DESTEKLEYİCİ” YAKLAŞIM-

LARDAN BİRİNİN UYGULANMASIDIR. 

HERSEY/BLANCHARD 

KOŞULSAL LİDERLİK

DÜŞÜK YETERLİLİK

YÜKSEK 

MOTİVASYON

KISMİ YETERLİLİK

DÜŞÜK

MOTİVASYON

YÜKSEK YETERLİLİK

DEĞİŞKEN

MOTİVASYON

YÜKSEK YETERLİLİK

YÜKSEK

MOTİVASYON

YÖNLENDİRİCİ
( biçim,kontrol ve 

yönetme)

KOÇLUK EDİCİ
( yönlendirme,destek)

DESTEKLEYİCİ
(övgü,dinleme,kolaylaş

-
tırma. )           

DELEGE EDİCİ
( yetki ve sorumluluk

aktarma)
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KOŞULSAL LİDERLİK AŞAMALARI

D

E

S

T

E

K
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E

Y

İ

C

İ

D

A

V

R

A

N

I

Ş

Y Ö N  L E N D İ R İ C İ   D A V R A N I Ş 

DÜŞÜK YÜKSEK

YÜKSEK

262

ROBERT HOUSE “AMAÇ YOL YAKLAŞIMI”

LİDERİN EN ÖNEMLİ

İŞİ,İZLEYİCİLER İÇİN

ÖNEMLİ AMAÇLAR 

BELİRLEMEK VE İZLE-

YENLERİN BU AMAÇ-

LARINI GERÇEKLEŞ-

TİRECEKLERİ YOLU

BULMALARINA YAR-

DIMCI OLMAKTIR

YÖNETİCİ

ASTLARI

AMAÇLARA 

ULAŞTIRACAK

“YOLU”

AÇIKLIĞA KAVUŞTURUR

AMAÇ/ÖDÜL

LİDERLİKTE YENİ YAKLAŞIMLAR

- TRANSAKSİYONEL LİDERLİK,
- TRANSFORMASYONEL LİDERLİK,
- KUANTUM LİDERLİK,

- KÜLTÜREL LİDERLİK,

- ETİK LİDERLİK,
- SÜPER LİDERLİK,
- VİZYONER LİDERLİK,

- FONKSİYONEL LİDERLİK,
- ÖĞRENEN LİDERLER
- HİZMET VEREN LİDER (SERVANT LEADER)
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TANSAKSİYONEL LİDERLİK

➲ ÖDÜLLERLE ÇALIŞANLARIN ÇABALARINI ARTIRIR,
➲ HEM ÇALIŞANLARIN HEM DE ÖRGÜTÜN GEREKSİ-

NİMLERİNİ KARŞILAR,

➲ GELENEKLERE VE GEÇMİŞE BAĞLIDIR,GEÇMİŞTEN
SÜREGELEN FAALİYETLERİ İYİLEŞTİRECEK İŞ YAP-
MA YOLLARINI SEÇER,

➲ BİREYİ KATILIMA TEŞVİK EDER,
➲ LİDERİN LİDER OLARAK KABUL EDİLİŞİNİN NEDENİ

GRUBUN AMAÇLARINA ULAŞMASINI 

SAĞLAMASIDIR,
➲ LİDERLİĞİN SÜRDÜRÜLMESİ GRUBUN BAŞARISINA 

BAĞLIDIR. 

TRANSFORMASYONEL LİDERLİK

- BU LİDERLER ÖRGÜTLERİ İLERİYE GÖTÜRECEK 

VİZYONU
YARATAN KİŞİLERDİR,

- DOUŞTAN GELEN ÖZELLİKLERİ SONUCU LİDER 
OLMAZLAR,

SORUN YA DA GÜÇLÜKLERLE KARŞILAŞILDIĞINDA
ORTAYA ÇIKARLAR,

- DEĞİŞİMİ ÇALIŞANLARA KABUL ETTİRİR,DEĞİŞİME KARŞI 

OLABİLECEK DİRENCİ DE USTALIKLA ÇÖZÜMLERLER,
- BAĞLILIK VE GÜVEN YARATIRLAR   

KUANTUM LİDERLİK

● BU LİDERLİK ANLAYIŞI,LİDERLİĞİN BELİRSİZ VE

KESTİRİLEMEYEN BİR GERÇEKLİK OLDUĞUNU 

KABUL EDER.BU KUANTUM FİZİĞİNİN BELİRSİZLİK
İLKESİNE DAYANIR, 

● LİDER KENDİNİ İZLEYİCİLERİNDEN AYRI VE FARK-

LI OLARAK GÖRMEZ,
● LİDERİN BAŞARILI BİR YOL BELİRLEMESİ; ÇEVRE

VE KENDİNİ İZLEYENLERLE OLAN ETKİLEŞİMİNE 
BAĞLIDIR,

● BU LİDERLİK ANLAYIŞINDA KURALLARDAN ÇOK

EYLEM SEÇENEKLERİ VARDIR.



05.09.2019

90

KÜLTÜREL LİDERLİK

BU LİDERLİK ANLAYIŞI KÜLTÜR  ODAKLI 
OLARAK YOĞUNLAŞMIŞTIR,

KÜLTÜREL LİDERLİK; LİDER DAVRANIŞININ 
BASİT BİR ÜRETİM YA DA YÖNETİM 
YÖNELİMLİ 

BİR DAVRANIŞ OLMADIĞINI KABUL EDER,

LİDER NE DENLİ GÜÇLÜ BİR ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

OLUŞTURURSA O DENLİ ETKİLİ OLUR,

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ LİDER 

TARAFINDAN  OLUŞTURULUR. 

ETİK LİDERLİK

● LİDER ETİKSEL DEĞER VE İLKELERE  SAHİP 
OLMALIDIR,

● ETİK DEĞERLERİN TÜM ÖRGÜT GENELİNDE 

OLUŞMASI VE İNANILMASI GEREKİR,
● ÖRGÜTLERDE ETİK SORUNLAR ARTTIĞINDA 

ETİK LİDERLERE DE GEREKSİNİM 
ARTACAKTIR,

● ETİK DEĞERLERİN AŞINMASI İLE YERİNE 
KONULACAK YENİ ETİK DEĞERLER LİDERLİK 
ÇALIŞMALARINA YÖN VERECEKTİR.

SÜPER LİDERLİK

- SÜPER LİDERLİK KURAMINDA,HER İNSAN     
KENDİ KENDİSİ'NİN LİDERİDİR,

- SÜPER LİDERLİKTE “BENİ İZLE” ANLAYIŞI 

YOKTUR,
- SÜPER LİDERLİK LİDERLİĞİ KİŞİSEL BİR 

SORUMLULUK OLARAK GÖRÜR,
- SÜPER LİDERLİK YALNIZCA BAZI KİŞİLERDE 

BULUNAN BİR KİŞİLİK ÖZELLİĞİ DEĞİLDİR, 
HERKESİN SÜPER LİDER OLMA OLANAĞI 
VARDIR.
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VİZYONER LİDERLİK

- GELECEĞİN LİDERİNİN TEMEL GÖREVİ 

İNSANLARIN KAPASİTELERİNİ TÜMÜYLE 
ORTAYA KOYMALARINI SAĞLAYACAK BİR 
VİZYON OLUŞTUR MAKTIR,

- VİZYONER LİDERLİK YAKLAŞIMI LİDERLİĞİN 
ODAĞINA VİZYONU YERLEŞTİRMİŞTİR,

- LİDERİN OLUŞTURACAĞI GÜÇ,OLUŞTURACAĞI 

VİZYONA BAĞLIDIR,

- HİYERARŞİK YAPIDAKİ GELENEKSEL AST-ÜST 
İLİŞKİSİ VİZYONER LİDERİN YÖNETTİĞİ 

ÖRGÜTLERDE TAMAMAEN DEĞİŞİŞECEKTİR.

FONKSİYONEL LİDERLİK

(SİSTEM LİDERLİĞİ)

GÖREV

YÖNLÜ

LİDERLİK

BİREY

YÖNLÜ

LİDERLİK

TAKIM

YÖNLÜ

LİDERLİK

YÜKSEK ÖRGÜTSEL GÜÇ

GÖREV

YÖNLÜ

LİDERLİK

HEDEF OLUŞTURMAK

İLETİŞİMİ İYİ KULLANMAK

KALİTE BİLİNCİ YARATMAK

PROBLEM SAHİPLİĞİ

BİLİNCİ YARATMAK

MÜCADELECİLİK RUHU

AŞILAMAK
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BİREY

YÖNLÜ 

LİDERLİK

GÜVEN OLUŞTURMAK

KARİZMATİK OLMAK

YETENEKLERİ

KEŞFETMEK

MOTİVE EDEBİLMEK

YETKİ DEVRETMEK

TAKIM

YÖNLÜ

LİDERLİK

DURUMSAL LİDERLİĞİ

UYGULAMAK

TAKIM OLUŞTURMAK

SİNERJİ YARATMAK

ORTAK VİZYON

OLUŞTURMAK

TAKIM RUHU

YARATMAK 

YÜKSEK

ÖRGÜTSEL

GÜÇ

YATAY HİYERARŞİ

VE TAKIM ÇALIŞMASI

REKABET GÜCÜ

VE ESNEKLİK

KALİTE BİLİNCİ

MÜŞTERİ ODAKLI

DÜŞÜNME

DEĞİŞİME VE

ÖĞRENMEYE

AÇIKLIK

KURUM

VATANDAŞLIĞI
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ÖĞRENEN LİDER

● ÖĞRENEN LİDER YAKLAŞIMINA GÖRE 
LİDER SÜREKLİ ÖĞRENMEK VE KENDİNİ 
GELİŞTİRMEK ZORUNDADIR,

● ÖĞRENEN LİDER KENDİ 
ÖĞRENMESİNDEN SORUMLU OLDUĞU 
KADAR,KENDİNİ İZLEYENLERİN DE 

ÖĞRENMESİNDEN SORUMLUDUR,
● LİDERİN İZLEYENLERLE İLGİLENMESİ 

DAHA ÇOK PSİKOLOJİK BİR YAKINLIK 
OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR

HİZMET EDEN LİDER (SERVANT LEADERSHIP)

Hizmet eden lider;

Hizmet vermeyi liderlikten önce düşünen

ve bu doğrultuda hareket eden liderdir.

En başarılı hizmet veren liderler

kendilerinin ve başkalarının gelişimine

öncelik verenlerdir.

Hizmet veren liderin karakteristik
özellikleri

● DİNLEME

● EMPATİ

● İYİLEŞTİRME (Özellikle bireyin ilişkilerden doğan 

olumsuz etkilenmelerini iyileştirme)

● FARKINDALIK

● İKNA ETME

● İLERİYİ GÖRME

● HİZMET ETME

● BİREYLERİN GELİŞİMİNE ADANMIŞLIK

● EKİP OLUŞTURMA
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Halkla İlişkiler
Ve

İletişim

280

HALKLA İLİŞKİLER VE 

İLETİŞİM

281

Halkla İlişkiler

 Temel işlevleri; kuruluşun amaç ve faaliyetleriyle kamu 

yararını bütünleştirmek, halka bilgi vermek, halkın 

anlayış ve kabulünü sağlamaya yönelik programlar 

uygulamak olan bir bilim ve sanattır.

 Örgütün içinde yer aldığı çevrenin tutum ve 

davranışlarını ölçen, değerlendiren ve yorumlayan; hedef 

kitlelerin amaç, ihtiyaç ve ilgilerinin kurumun amaçları ile 

denkleştirilmesini sağlayan, uygulamalı bir toplum ve 

davranışlar bilimidir. (Edward Robinson)

282
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Halkla İlişkiler

 Kamusal ya da özel bir kuruluşun, işlevleri gereği 

doğrudan veya dolaylı ilişkide bulunduğu kitlelerin güven 

ve desteğini sağlamak üzere giriştiği, iki yönlü iletişime 

dayalı ve sonuçta kitlede kuruluşun, kuruluşta kitlenin 

taleplerine uygun değişimlerin gerçekleştirilmesine 

yönelik sistemli ve sürekli çabaları içeren bir süreçtir.
(Birkan Uysal)

 Halkla ilişkiler, doğru olanı yapıp halk tarafından 

beğenilmektir. (Nuri Tortop)

283

Public Relation News’e göre halkla 
ilişkiler;

 

*   Kamunun tutumlarının değerlendirilmesi;  

* Kuruluş politika ve faaliyetlerinin kamu yararı ile 

bütünleştirilmesi;  

*   Anlayış ve kabul sağlamaya yönelik  

*   Planlı, programlı,  

* Sürekli bir yönetim süreci olarak tanımlamaktadır. 
 

284

 
a)  Etkileşim Olgusu:  
  
 Kuruluşlar sürekli etkileşim içindedir.  
  
 Bu nedenle halkla ilişkilerde de amaç yalnızca 

kuruluşu halka kabul ettirme, ya da halkın her istediğini 
yapma değildir. Amaç her iki tarafın birbirini etkileyebilmesi, 
bunun için aralarında karşılıklı olarak bilgi akışının 
sağlanmasıdır. 

  
 Kuruluşun da kendini, amaç ve etkinliklerini gözden 

geçirmesi, gerektiğinde yeni düzenlemelere gitmesi, hatalı 
yönlerini düzeltmesi gerekmektedir. 

 

285
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Ne yapmalı?

286

 HALKLA İLİŞKİLERDE HADEF KİTLE

Tedarikçiler

İşletme

Çalışanlar

Pay Sahipleri

Rakipler

Aracılar
Toptancı 
Perakende
ci ve 
Bayiler 
Kredi 
verenler

MüşterilerTedarikçiler

287

HALKLA İLİŞKİLERE YAKIN 

KAVRAMLAR

 PROPAGANDA:Propaganda,  bir 

öğretinin düzenli ve sistematik olarak 

yayılması, bir fikrin ya da davanın 

duyurulmasıdır.(Mıhçıoğlu, 1971: 5).  

Propaganda, özgürlüklere ters 

düştüğü ve çoğu kez otoriteye 

dayandığı için,  beyin yıkama süreci 

olarak değerlendirilir. 

288
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 A-Propaganda: Daha çok siyasal alandaki iletişimi anlatmada 
kullanılır.  

 Dikkat dağılımını etkileyerek, dikkatlerin belli konulara çekilmesine 
yönelik bir etkileme aracıdır.

 Propaganda ikna etmeye dayanmaktadır. 

 İnsanların düşünce ve davranışlarını etkilemeyi amaçlar (tek görüş 
sunar)

 Kimi kez gerçekler saptırılabilir,

 Olumsuz değer yüklü bir kavramdır.

Halkla İlişkilerin Reklam ya da Propagandayı 
İndirgenmesinden Kaynaklanan Sorunlar

289

REKLÂMCILIK

Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımına 

göre reklâm, herhangi bir ürünün, hizmetin 

ya da düşüncenin bedeli ödenerek ve 

bedelin kim tarafından ödendiği 

anlaşılacak biçimde yapılan ve kişisel 

satışın dışında kalan tanıtım eylemleridir. 

(Odabaşı ve Oyman, 2001:98); 

290

REKLÂMLARIN ÖZELLİKLERİ

 Reklâm bir bedel karşılığı yapılmaktadır, 

 Reklâm kişisel bir sunuş değildir, 

 Reklâm mesajlarında ürünler, hizmetler ya 

da düşünceler yer alabilir, 

 Reklâm yapan kişi ya da kurum bellidir. 

291
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Halkla İlişkilerin Reklam ya da Propagandayı 

İndirgenmesinden Kaynaklanan Sorunlar

B-Reklam:
 Pazar ya da piyasa koşullarının geçerli olduğu 

koşullarda ve daha çok özel sektörde 
kullanılan ikna edici iletişim türüdür.

 Herhangi bir ürün veya hizmetin kitle iletişim 
araçlarında bedeli ödenerek yapılır. 

292

PAZARLAMA

 Halkla ilişkiler ile pazarlama kavramları  
arasındaki yakın ilişkiler her ikisinin de dışa 
dönük olmasından kaynaklanır. Pazarlama 
biliminin önde gelen teorisyenlerinden Philip 
Kotler 1986 yılında yazdığı bir makalede halkla 
ilişkilerin (Ürün, dağıtım, fiyat ve tutundurmadan 
sonra) pazarlamanın beşinci “P“ si olarak ele 
alınması gerekecek kadar önemli olduğunu 
savunmuştur (Horatçıoğlu, 1988: 8). Günümüz 
pazarlamacıları ise halkla ilişkilere tutundurma 
araçları (Kişisel satış, Reklam, satış 
promosyonu, tanıtım ve halkla ilişkiler) arasında 
yer vermektedir. 293

HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL 

İLKELERİ

 Çift yönlü ilişkiye dayanmalı, 

 Dürüst uygulama ve doğruları yansıtmalı, 

 İnandırıcı olmalı, 

 Sabır isteyen bir iştir, 

 Bir uzmanlık işidir, 

 Yaygın sorumluluk gerektirir, 

 Yineleme ve süreklilik, 

 İşletme imajı, 

 Belli bir bütçesi olmalıdır. 

294
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HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM

Halkla ilişkiler faaliyetinin de en temel unsuru 
iletişimdir. İnsanoğlu gün boyunca, günlük 
yaşamının önemli bir bölümünü sürekli 
çevresinde bulunan insanlarla iletişim kurarak 
geçirir. Bateson’a göre “insanlar günlük 
yaşamlarının yüzde yetmişini iletişim içinde 
geçirmektedirler.” Bu görüşe göre, bireyler 
günde 17, yılda 6 bin 205 saat iletişimle iç içe 
bulunmaktadırlar. Ülkemizde doğumla ölüm 
arasındaki çizgide yaş ortalaması 65 yıl olarak 
kabul edildiğinde, insanlar bu sürecin 403 bin 
325 saatini çeşitli biçimlerde iletişim kurarak 
geçirirler (Bülbül, 2004:8). 295

İletişim Nedir?

 Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve 

resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale 

getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim 

sağlanmasıdır. 

 Etkili iletişimin amacı; iletmek istediğimiz mesajı 

karşımızdaki kişiye amaçladığımız biçimde 

iletebilmek, istenen tutum değişikliğini sağlamak 

ve ortak bir anlayış oluşturmaktır.

296

İLETİŞİM SÜRECİ
Gürültü

Kaynak Alıcı

Geri Besleme

Kodlama Kod Açma

KANAL

MESAJ

İLETİŞİM; Duygu, düşünce ya da bilgilerin bireyler, 

gruplar ve toplumlar arasında akla  gelebilecek 

her türlü yolla (söz, yazı, görüntü, hareketler vb.) 

karşılıklı olarak aktarılmasıdır 297
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İletişim Süreci Modeli

(Robert Schemel’den)
298

İletişim Süreci

 Düşündüğünüz

 Söylemek istediğiniz

 Söylediğinizi sandığınız

 Söylediğiniz

 Duymak istediği

 Duyduğu

 Anladığını sandığı

 Anladığı

299

 Ben onlardan bir şey yapmalarını 

istiyorum, 

 Neden onlar gidip bambaşka şeyler 

yapıyorlar?

 Hastalarımın söylediklerimi hep yanlış 

anlamalarını, bir türlü anlamıyorum

300
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TEK YÖNLÜ İLETİŞİM

Kaynak
Alıcı

Mesaj

301

Tek Yönlü İletişim

• Tek yönlü iletişimde, 

gönderici mesajı iletir, 

alıcı mesajı alır ve 

süreç tamamlanır.

302

ÇİFT YÖNLÜ İLETİŞİM

Kaynak
Alıcı

Mesaj

GERİBİLDİRİM

303
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Etkili İletişim için;

 Uygun dil seçmek

 Açık ve doğru mesaj vermek

 Saygı duymak, güven vermek

 Göz teması sağlamak

 Beden diline dikkat etmek 

 İki yönlü iletişim kurmak

 Geri bildirimde bulunmak

 Dinlemeyi öğrenmek

 Empati kurmak

304

Algılarımız bizi yanıltabilir mi?

305

HALKLA İLİŞKİLERDE 

KULLANILAN İLETİŞİM ARAÇLARI

Yazılı ve Basılı Araçlar

 İşletme gazeteleri,

 Dergiler, 

 Broşürler ve el ilanları,                          

 Afişler, 

 İlan tahtaları, 

 Bültenler, 

 Yıllık raporlar vb. 

306
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Sözlü Araçlar

 Yüz yüze konuşma, 

 Telefonla görüşme, 

 Toplantılar, 

 Konferanslar,  

 Seminerler, 

 Sempozyumlar,

 Paneller vb. 

307

Görsel ve İşitsel Araçlar

 Televizyon, 

 Radyo, 

 Bilgisayar, 

 Yarışmalar, 

 Kokteyller, 

 Telekonferans vb, 

308

Müşteri İlişkileri
Ve 

Yönetimi

309
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Sizce “Müşteri” Kimdir ?

 Köle mi?

 Kral mı?

 Tanrı mı?

310

Müşteri, Patrondur !..

 Şirketin gerek günübirlik, gerekse 
stratejik kararlarını yönlendiren 
temel etken, “müşteri tercihleri”dir.

 Tüm yönetim fonksiyonlarını ve şirket 
departmanlarını rotalayan güç, 
“müşteri öncelikleri”dir.

311

“Müşteri Mutluluğu” 
Deyince...

 Yani ?..

 Çünkü :

 Yoksa !..

312
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“Müşteri Mutluluğu”nun 
Anlamı

 Temel amaç, “müşteri sadakati”nin 
sağlanması, sürdürülmesi ve giderek 
pekiştirilmesidir. 

 “Sadık bireysel - kurumsal müşteri 
portföyü”, kopyalanması zor olan 

bir “rekabet üstünlüğü unsuru”dur.

313

Müşteri Mutsuzluğu 

 Müşteri mutsuzluğu, “bulaşıcı” bir 
kavramdır.

 Mutsuz müşteri, bu durumu çok 
sayıda kişiye yaymaktadır.

 Bu yayılım, müşterinin mutluluğunu 
duyurmasının onlarca - yüzlerce 
katına ulaşmaktadır.

314

Rekabet mi, Rehavet mi ?..

 “Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü”
becerisi sergileyemeyen şirketler, 
zaman içinde yok olmaya 
mahkumdurlar.

 Kalıcı rekabet üstünlüğü sağlamak 
ve sürdürmek, “birikimli bilgi” 
(know-how, ustalık bilgisi) gerektirir.

315
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Müşteri Mutluluğu Kaldıraçı:

Sürpriz (Beklenti Ötesi) Kalite

 Hedef, müşteri beklentilerini > %100

oranında karşılamaktır.

 Bunun ön koşulu, yaratıcı-yenilikçi

(sıra dışı / kalıp ötesi ) düşüncedir.

316

Müşteri İlişkileri Yönetimi 

Nedir ?

İşletmelerin müşterilerle olan ilişkilerinde 

müşteri tatmini sağlamasını, müşterinin yaşam 

boyu değeri temelinde müşterilerle stratejik 

ilişkiler gerçekleştirmesini ve ilişkileri 

yönetmesini amaçlayan ve bunu yaparken de 

teknolojiden yararlanan yönetim stratejisi, 

müşteri ilişkileri yönetimidir.

317

Müşteri İlişkileri Yönetiminin 

Amaçları

1-2

• Müşteri ilişkilerini karlı hale getirmek

• Farklılaşma sağlamak

3-4

• Maliyet minimizasyonu sağlamak

• İşletmenin verimini arttırmak

5-6

• Uyumlu Faaliyetler sağlamak

• Müşteri taleplerini karşılamak

318
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Kritik Başarı Faktörü:
Müşteri İlişkileri

 Müşteri ilişkileri, ürün tasarımından 
satış sonrasına kadar yayılan bir 
kavramdır.

 Müşteri ilişkileri, “çok kırılgan” bir 
konudur.  

 Müşteri ilişkileri yönetimi,
“pazarlama iletişimi”nin alt 
kümesidir.

319

Müşteri ilişkileri Ne Değildir?

 Yalnızca pazarlama - satış ile sınırlı 
değildir.

 Sadece mevcut müşteri portföyü ile 
sınırlandırılmış değildir.

 Bilişim teknolojisi uygulamalarından 
ibaret değildir.

 Kampanyalar biçiminde (“kesikli”)
yürütülen bir etkinlik değildir.

320

MYİ’nin Pazarlama 

Faaliyetlerine Katkısı

Terk etmiş müşterilerin yeniden kazandırılması

Müşteri Sadakatini Yaratma

Yeni Müşteri Bulma

Çapraz Satış Yapma

321
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Müşteri İlişkileri Yönetimi 
İle Etkileşen Kavramlar 

 Stratejik yönetim anlayışı

 Pazarlama yaklaşımı

 Hizmet sunum felsefesi

 Yaratıcı düşünce becerisi

 Bilgi yönetimi altyapısı

 Kurumsallaşma duruşu

322

Müşteri İlişkilerinin Ana Fikri

 Müşterileri sürekli farketmek

 Bu farkındalığı müşterilere sürekli

farkettirmek

323

1. Coca-Cola 77,800 ($m) +8% 

2. Apple 76,600 ($m) +129%

3. IBM 75,500 ($m) +8%

4. Google 69,700 ($m) +26%

5. Microsoft 57,900 ($m) -2%

6. GE 43,700  ($m) +2% 

7. McDonald's 40,100 ($m) +13%

8. Intel 39,400 ($m) +12% 

9. Samsung 32,900 ($m) +40%

10.Toyota 30,300 ($m) +9%

Dünya’nın En Değerli Markaları- Interbrand 2012

324
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MİY’in Evreleri

Müşteri Seçimi

Müşteri Edinme

Müşteri Koruma

Müşteriyi Büyütme

325

• Hedef kitlenin belirlenmesi

• Bölümlendirme 

• Konumlandırma

• Marka ve müşteri planlamaları

Müşteri Seçimi

• Satışı gerçekleştirmek

• İhtiyaç analizleri

• Teklif oluşturma
Müşteri edinme

• Sipariş yöntemi, Teslimi

• Taleplerin organizasyonu

• Problem yönetimi

Müşteri 
Koruma

Müşteri 
Derinleştirme

Çapraz satış kampanyaları

Müşteri ihtiyaç analizleri

326

Müşteri İlişkilerinin Özü

 Müşterinin “anlamını, değerini” 

hiçbir zaman unutmamak!.. 

 Müşteriye, her zaman “biricik” 
olduğunu duyumsatmak!..

327
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Müşteri İlişkileri,
Bir “Yap-Boz”dur

 Pazar dinamiklerini kavramak

 Müşterileri dinlemek - anlamak

 Aday müşterilerin (potansiyel 
taleplerin) farkına varmak

 Rekabet koşullarını -müşteri 
üzerinden- sürekli okumak

 Satış istatistiklerini neden - sonuç 
ilişkileri ışığında analiz etmek

328

Müşteri İlişkilerinde Başarı - I

 Müşteriyi çok iyi tanımak

 Müşteri eğilimlerini yakından 
izlemek

 Ürün tasarımında müşteriyi de 
dinlemek 

329

Müşteri İlişkilerinde Başarı - II

 Müşteri taleplerini “en mükemmel” 
biçimde karşılamak

 Öneri havuzunda müşteriye de yer 
vermek (+ “açık inovasyon”)

 Müşteri şikayetlerine proaktif, 
empatik ve çevik tepki vermek

330
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MÜŞTERİ TATMİNİ

331

Çeşitli Tanımlar

 Mal veya hizmetlere ilişkin sübjektif 

beklentiler ile mal veya hizmetlerin 

sağladığı gerçek fayda 

 Satın alınan bir ürünün müşteri 

beklentilerine uyması.

332

Müşteri Tatmini

Müşteri 
beklentilerinin 

fonk.

Beklenti 
Büyük

Tatmin Küçük

Beklenti 
Küçük

Tatmin Büyük

333
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Tatminde Beklentilerin Teyidi 

Yaklaşımı

Satın alma Öncesi 

Performans Beklentileri

Satın alma Sonrası 

Performans Algıları

Teyid Etme

Tatmin Olma/Olmama
334

Müşteri Tatminini Sağlamak 

için

Müşteri İhtiyaçlarını Sezmek

Müşteri Türlerine Çabuk cevap Verme

Yeni Ürün Geliştirme

335

Tatmin için Avantaj Sağlama

Maliyet

Değer 
Katma

OdaklanmaHız

Esneklik

336
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Müşteri Tatmininin 

Belirlenmesi
• Hizmetin zamanında yapılması

• İşler kötüye gittiğinde müşteriyi firmayı arama konusunda 
teşvik etme

• Kullanıcılara kartlar bırakmak ve ücretsiz telefon hatları kur. 

• Müşterilere anket bırakmak

• Yöneticilerin rastgele müşterileri araması

• Ziyaretler …

337

ŞİKAYETLERRRR!!!!!

 1.Şikayet edebilmeyle ilgili engellerin 

ortadan kaldırılması (Ücretsiz telefon 

hatları, internet adresi kullanmalarıvs.)

 2.Müşteri tatmini araştırmaları

 3.Müşteri şikayetlerinden üst yönetimin 

haberdar olması

 4.Şikayetlere hızlı bir şekilde cevap 

verilmesi

 5.Şikayetleri ortadan kaldırmak  338

Müşteri Tatminsizliği neden 

Kaynaklanır??

Müşteri Beklentilerinin Kavrayamama

Yanlış Müşteri Tatmini Standartları

Beklenti-Performans Eksikliği

Teslimatı Gerçekleştirilemeyen Taahhütler

339
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İşin Püf Noktası :
Pazarlama İletişimi

 Pazarlama iletişimi, bir yönetim alt 
fonksiyonu değil; “müşteri ilişkileri 

felsefesi” açılımıdır.

340

Pazarlama İletişimi 
Bileşenleri

 Pazarlama iletişimi, şu bileşenlerden 

oluşmaktadır:

Pazarlama Yönetimi

İletişim Becerileri

Halkla İlişkiler

Sosyal Sorumluluk

341

Pazarlama İletişiminin 
Stratejik Amaçları - I

 Müşteri profilini çok yakından ve 
çok yönlü tanımak

 Şirket - ürün - müşteri arasında 
“anlam ortaklığı” kurmak

 Yapıcı ve kalıcı imaj / itibar yönetimi

342
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Pazarlama İletişiminin 
Stratejik Amaçları - II

 “Algı - tutum mühendisliği” yoluyla, 
tüketim davranışının yönlendirmek

 “Marka farkındalığı - bağlılığı” 
sağlamak ve pekiştirmek

343

Pazarlama İletişiminin 
Karakteristik Özellikleri - I

 Pazarlama araştırmaları

(“kanıt”: veri - bilgi - istatistiksel 
bulgu) desteğinde yürütülür.

 İki yönlü ilişki anlayışına dayanır.

344

Pazarlama İletişiminin 
Karakteristik Özellikleri - II

 Mesajlar ve kanallar bütünleşik ve 
tutarlı perspektiften ele alınır.

 Promosyon karması çerçevesinde 
sürdürülür.

 Satış sonrası aşamada da 
devrededir.

345
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Pazarlama İletişiminin 
“Bumerang Etkisi” 

 “Pazar segmenti” - “ürün konumu” 
örtüşmesi

 Markalaşmanın güçlendirilmesi

 Kurumun rekabet gücüne katkı

 “Müşteri-odaklı” kurum kültürü 
oluşturulması

 Kurumsal kimliğin pekiştirilmesi

 Pazar payı - kârlılık hedeflerine 
erişimin kolaylaştırılması 

346

KAYNAKÇA

• Hayalleri gerçeğe çevirme: 

http://www.yeniisfikirleri.net/hayalleri-gercege-donusturmenin-sirri/

http://www.rize.gov.tr/hayalleri-hedefe-donusturmenin-formulu

https://www.girisimerovasata.com/hayal-kuran-hedef-koyan-girisimcilerin-basarisi-
kacinilmaz-olur/

http://www.turkcede.org/yeni-ogrenenlere-turkce-ogretimi/1646-dinleme-egitimi-ve-
dinleme-becerisini-gelistirmeye-yonelik-etkinlikler.html

https://sbd.aku.edu.tr/II2/14-musa-cifci.pdf

https://diksiyonakademi.com/dinleme-egitimi

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/content_files/iletisim/sunum_el_kibabi.p
df

https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/shmyo/ders_notlari/SUNUM-TEKNIKLERI-2015-
16.pdf

347

KAYNAKÇA

https://www.mavitac.com/terapioku-208-ekip_calismasi_ve_uyumu.html

https://www.academia.edu/8685736/Ekip_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1_ve_Temel_
%C3%96%C4%9Feleri

http://myo.bartin.edu.tr/gsener/dosyalar/2016_IO_Yon_Org_II/Zaman_Yonetimi.pdf

https://zamanyonetimiegitimi.com/

http://www.bogaziciegitim.com.tr/org/inovasyon-stratejileri-egitimi/

http://www.livcon.com.tr/kurumsal/yonetim-becerileri/inovasyon-egitimi.html

https://www.slideshare.net/zgeAkn/liderlik-sunum-8103295

http://www.gelisimakademisi.com/26-yonetim-becerileri-gelistirme-ve-vizyoner-liderlik-
egitimi.html

https://yoneticisinavi.tr.gg/HALKLA-
%26%23304%3BL%26%23304%3B%26%23350%3BK%26%23304%3BLER.htm

https://alonot.com/halkla-iliskiler-ve-iletisim-becerileri-4/

http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/bmyo_20536.pdf

https://www.innova.com.tr/tr/uygulamalar/kurumsal-cozumler/musteri-iliskileri-yonetimi-crm

348

http://www.yeniisfikirleri.net/hayalleri-gercege-donusturmenin-sirri/
http://www.rize.gov.tr/hayalleri-hedefe-donusturmenin-formulu
https://www.girisimerovasata.com/hayal-kuran-hedef-koyan-girisimcilerin-basarisi-kacinilmaz-olur/
http://www.turkcede.org/yeni-ogrenenlere-turkce-ogretimi/1646-dinleme-egitimi-ve-dinleme-becerisini-gelistirmeye-yonelik-etkinlikler.html
https://sbd.aku.edu.tr/II2/14-musa-cifci.pdf
https://diksiyonakademi.com/dinleme-egitimi
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/content_files/iletisim/sunum_el_kibabi.pdf
https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/shmyo/ders_notlari/SUNUM-TEKNIKLERI-2015-16.pdf
https://www.mavitac.com/terapioku-208-ekip_calismasi_ve_uyumu.html
https://www.academia.edu/8685736/Ekip_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1_ve_Temel_%C3%96%C4%9Feleri
http://myo.bartin.edu.tr/gsener/dosyalar/2016_IO_Yon_Org_II/Zaman_Yonetimi.pdf
https://zamanyonetimiegitimi.com/
http://www.bogaziciegitim.com.tr/org/inovasyon-stratejileri-egitimi/
http://www.livcon.com.tr/kurumsal/yonetim-becerileri/inovasyon-egitimi.html
https://www.slideshare.net/zgeAkn/liderlik-sunum-8103295
http://www.gelisimakademisi.com/26-yonetim-becerileri-gelistirme-ve-vizyoner-liderlik-egitimi.html
https://yoneticisinavi.tr.gg/HALKLA-&#304;L&#304;&#350;K&#304;LER.htm
https://alonot.com/halkla-iliskiler-ve-iletisim-becerileri-4/
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/bmyo_20536.pdf
https://www.innova.com.tr/tr/uygulamalar/kurumsal-cozumler/musteri-iliskileri-yonetimi-crm
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Sosyal Beceri 
Eğitimleri

Temel İş sağlığı
ve 

Güvenliği

1

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

2

6331 Sayılı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

20/06/2012 Tarihinde TBMM’nde Kabul edilmiş

30/06/2012 tarihinde 

Resmi Gazetede Yayımlanarak 

(Kademeli olarak)

Yürürlüğe Girmiştir.

YASANIN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİ

ÇALIŞAN 

SAYISI
TEHLİKE SINIFI

İş güvenliği, 

İlkyardım, Acil 

Durum Planı, Yangın 

Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanı, 

İşyeri Hekimi ve Diğer 

Sağlık Personeli

50'den Az 

Çalışanı Olan

Az Tehlikeli

30.12.2012

30.06.2014

Tehlikeli 30.06.2013

Çok Tehlikeli 30.06.2013

50'den Fazla 

Çalışanı Olan

Az Tehlikeli

30.12.2012Tehlikeli

Çok Tehlikeli

3
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KANUNUN AMACI

4

İşyerlerinde İSG; İş Sağlığı ve Güvenliğinin

sağlanması ile mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının

iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki,

sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği?

Dünya Türkiye

Her gün;

1 Milyon iş kazası 

olmakta,

5534 çalışan işle ilgili 

hastalıklar,

879 çalışan iş kazası 

nedeniyle  ölmektedir.

Her gün;

172 iş kazası olmakta,

4 kişi iş kazası nedeniyle 

ölmekte,

6 kişi sürekli iş göremez 

hale gelmektedir.

5

TÜRKİYEDE İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI

SGK 2010 YILI İSTATİSTİKLERİ

İŞ KAZALARI MESLEK HASTALIĞI

Toplam 62.903 İş kazası;

1.434 ölümlü iş kazası

1.976 sürekli iş göremezlikle 

sonuçlanan kaza meydana 

gelmiştir.

Toplam 533 meslek hastalığı;

10 tanesi ölümle sonuçlanmıştır.

Toplam 1444 kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını 

kaybetmiştir.

6
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GÖRÜNÜR MALİYETLER

7

 Sürekli iş göremezlik ve ölüm nedeniyle,

 Üretimin durması veya azalması, 

 Sürekli iş göremezlik ve ölüm geliri ödemeleri 

 İş kazası ve meslek hastalığı için yapılan tedavi hizmetleri 

 Geçici iş göremezlik…gibi nedenlerle oluşan üretim ve katma 
değer kaybının yaklaşık bedeli

3.847.880.159 TL

GÖRÜNMEYEN MALİYETLER

8

Kaza esnasında işçilerin işi bırakması, doktor, araç ve 

gereç getirilmesi ve/veya kazazedenini taşınması, kaza 

mahallinin tekrar çalışır konuma getirilmesi v.b. nedenlerle 

oluşan maliyetlerdir. 

Görünür Maliyetler ile Görünmeyen Maliyetlerin eşit 

olduğu varsayılmıştır.

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Toplam Maliyeti      

7.695.760.318 TL

9

ÖNLEMEK 

ÖDEMEKTEN 

DAHA UCUZ ve KOLAYDIR.
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İŞ KAZASININ HUKUKİ SONUCU

BORÇLAR KANUNU 

(6098)

Maddi Tazminat  

İş Göremezlik 

(49)

Tedavi Masrafları

Çalışma Gücünün Kaybından Doğan 

Zararlar 

İktisadi Geleceğin Sarsılmasından 

Doğan Zararlar 

Maddi Tazminat

Destekten Yoksun 

Kalma (53)

Manevi 

Tazminat (56)

SSGSSK (5510)

Haklar (16)

Geçici/Sürekli İş 

göremezlik

Hak Sahiplerine Gelir

Evlenme Yardımı 

Cenaze Yardımı

İşveren Rücuu

(21)

10

11

KANUNUN KAPSAMI

12

Belli istisnalar dışında kamu ve özel
sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu
işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine,
çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm
çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın
uygulanır.
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DEVLET DESTEĞİ

13

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi 
 6331/MADDE 7 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, 

Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir: 
 a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok 

tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. 
 Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli 

sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir. 
 b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları 

için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından finanse edilir. 

 c) Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır. 
 ç) Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam 

ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen 
işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal 
Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten 
üç yıl süreyle faydalanamaz. 

 Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir 

İSTİSNALAR

14

a) TSK,Genel Kolluk Kuvvetleri ve MİT faaliyetleri

b) Afet ve acil yardım birimleri

c) Ev hizmetleri

ç)Çalışan istihdam etmeksizin mal ve üretim hizmeti yapanlar.

d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik faaliyetlerde

Yukarıda belirtilen faaliyetler hariç tüm işyerlerinde uygulanır.

İşverenin Genel Yükümlülükleri

15

İşverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 
sağlamakla yükümlüdür.

Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim dahil her türlü tedbirin 
alınması,  

Organizasyon, araç ve gereçlerin sağlanması 

Denetim ve gözetim

Risk değerlendirmesi 

Çalışanlara görev verirken işe uygunluk

Hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girişlerin engellenmesi
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İşverenin Genel Yükümlülükleri

16

 İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması

işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz,

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri

işverenin sorumluluklarını etkilemez,

 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini

çalışanlara yansıtamaz.

Çalışanların Yükümlülükleri

17

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve 

işverenin bu konudaki talimatlarına uymak,

Verilen KKM Kişisel Koruyucu Malzemeleri kullanmak,

Kendisinin hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen 

diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle 
yükümlüdür.

Çalışanların Yükümlülükleri

18

Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve 
talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:

a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli 
madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara 
uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik 
donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi 
olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu 
donanımı doğru kullanmak ve korumak.
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İşçinin Kurallara Uymamasının Sonucu

19

4857 Sayılı İş Kanunu 25-II

 İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
…………………

 ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin 
güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya 
malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka 
eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek 
derecede hasara ve kayba uğratması. ….
 nedeniyle usulüne uygun olarak (yazılı olarak 2 kez uyarıdan sonra),
 İşçinin iş sözleşmesini bir tazminat ödemeksizin feshedebilir.

İşverenin Yükümlülükleri

20

DENETİM ve GÖZETİM
EĞİTİM
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
İSG HİZMETLERİ
ACİL DURUM PLANLARI, 

YANGINLA MÜCADELE

İLK YARDIM ve TAHLİYE

SAĞLIK GÖZETİMİ
KOORDİNASYON

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

21

İşveren;

 Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi 
ve diğer sağlık personeli görevlendirir.

 Tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu 
hizmetin yerine getirilmesini sağlar.

 Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve 
kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla 
araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün 
ihtiyaçlarını karşılar.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

22

 İşveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini 

kendi çalışanları arasından görevlendirmesi durumunda iş sağlığı ve 

güvenliği birimini kurmuş sayılır. (İSGB)

 Tehlike sınıfı ve çalışan sayısı göz önüne alındığında bu personellerin 

tam süreli bulunması gerekiyorsa İSGB kurulması zorunludur.

 Çalışma süresi bakanlıkça çıkarılan yönetmeliğe göre belirlenir.

 Tam süreli bir işyeri hekimi bulunması durumunda diğer sağlık 

personelinin görevlendirilmesine gerek yoktur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

23

Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel 

bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını; 

OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet 
alarak yerine getirebilir. 

Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması 

hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin 

yerine getirilmesini kendisi de üstlenebilir.

İŞYERİ İSTATİSTİKLERİ

24

 1 - 49 işçi çalıştıran işyeri sayısı :  1.398.500

 Kapıcı çalıştıran apartman :  1.500.000

 50 ve üzerinde işçi çalıştıran işyeri sayısı :      27.661

 Toplam işyeri sayısı :  2.926.161

 Çalışan toplam işçi sayısı Ağustos/2012 : 11.716.352

İşyeri Hekimi : 3.800 kişi

İş güvenliği uzmanı : 10.278 Kişi  
 878’i  A sınıfı 
 400’ü B sınıfı 
 9.000’i C sınıfı
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İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI

25

 Az Tehlikeli  (C)

 Tehlikeli (B)

 Çok Tehlikeli (A)

3 Yıl süre ile bir alt sınıf iş güvenliği uzmanı,

bir üst tehlike sınıfına (C, B’ye, B de A’ya ) bakabilir.

TEHLİKE SINIFLARI

26

Hangi işlerin hangi tehlike sınıfına ait olduğu “İş Sağlığı 

Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğ” ile 

belirlenir.

Konu tebliğ 26.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır.

İşyerinin tehlike sınıfının tayininde o işyerinde yapılan 

asıl iş esas alınır. 

TEHLİKE SINIFLARI

27

Genel olarak bir mal üretimine dayanmayan işler az tehlikeli sınıfta 
bulunmaktadır.

Bunlara örnek olarak;

Muhasebe ve Hukuk Büroları.

 Otelcilik, 

 Otomobil alım satım işleri, 

 Elektronik alet ticareti, 

Mobilya satış mağazası, 

 Ayakkabı malzemeleri toptan ticareti, 

 Kırtasiye, 

 Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının toptan ticareti …vb
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TEHLİKE SINIFLARI

28

Genel olarak imalata dayanan işler tehlikeli sınıfta bulunmaktadır. 

Bunlara örnek olarak;

Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları 

delme vs.), 

Gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanması, 

Mutfak ve büro mobilyası, sandalye imalatı, 

Makine ve ekipman imalatı…

TEHLİKE SINIFLARI

29

Bazı sektörlerdeki işlerin bir bölümü ise çok tehlikelidir. 

Bunlara örnek olarak;

- İnşaat sektörü

- Kimya sektörü

- Akaryakıt ve LPG istasyonları

- Madencilik

- Dökümcülük

- Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı

-Tarımsal ilaçların üretimi…vb

TEHLİKE SINIFLARI

30

 Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işlerde A sınıfı iş güvenliği 
uzmanı görevlendirilir.

Tehlike sınıfta yer alan işlerde A veya B sınıfı iş güvenliği 
uzmanı görevlendirilir.

Az tehlikeli sınıfta yer alan işlerde A,B veya C sınıfı iş
güvenliği uzmanı görevlendirilir.
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TEHLİKE SINIFLARI

31

GEÇİCİ MADDE 4 – Çok tehlikeli sınıfta yer alan 

işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı 

görevlendirme yükümlülüğü, dört yıl süreyle (B) sınıfı 

belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; 

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye 

sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, üç yıl 

süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı 

görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır. 

İŞVERENİ İHBAR

32

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri 

işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken 

tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; 

Bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren 

tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın 

yetkili birimine bildirir.

SORUMLULUK

33

Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği 

uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 

yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları 

işverene karşı sorumludur. 
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SORUMLULUK

34

Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut 

bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek 

hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi 

veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

35

Risk değerlendirmesi iş güvenliği uzmanı 

tarafından yapılır.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli 

kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel 

kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış
olması durumunda iş durdurulur. 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

36

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak 
veya yaptırmakla yükümlüdür.

Risk değerlendirmesi yapılırken dikkate alınacak hususlar:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

c) İşyerinin tertip ve düzeni.

ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika 
gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
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RİSK DEĞERLENDİRMESİ

37

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve 

çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin 

belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve 

araştırmaların yapılmasını sağlar.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

38

 Basınçlı kaplar ve kompresörlerin kontrolü,

 Kaldırma araçlarının kontrolü,

 Tüm makine ve ekipmanların topraklama kontrolü,

 Elektrik tesisatının genel uygunluk denetimi,

 Gürültü ölçümü,

 Termal Konfor ölçümü (ısı,nem, hava akımı),

 Aydınlatma ölçümü,

 Gaz ve Toz ölçümü,

Bu ölçümlerin sonuçları değerlendirilmeli, incelenmeli ve 
sebepleri araştırılmalıdır. 

Ölçümlerin sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar giderilmeye 
çalışılmalı, gerekli önlemler alınmalıdır.

Bu ölçümler periyodik olarak yapılmalıdır.

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

39

Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile 

çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil 

durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma 

çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları 

belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve 

sınırlandırıcı tedbirleri alır.
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Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

40

Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere

gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum

planlarını hazırlar.

Yapılan işin niteliği, çalışan sayısı önleme, koruma, tahliye,

yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun

donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda

kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim

ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır

bulunmalarını sağlar.

TAHLİYE

41

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi 
durumunda işveren;

 Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir 
yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve 
çalışanlara gerekli talimatları verir.

 Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli 
donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan 
işlerine devam etmelerini isteyemez.

İşçilerin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

42

Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar
kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene
başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin
alınmasına karar verilmesini talep edebilir.

Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve
durumu tutanakla tespit eder.

Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.
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Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

43

Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda 

birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya 
tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. 

Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi

44

İşveren, bütün iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili 
raporları düzenler.

İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK’ya) bildirimde bulunur;

a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.

b)  Meslek hastalıkları, tespit edildiği tarihten itibaren üç iş günü
içerisinde bildirilir.

Çalışma Bakanlığı/Bölge/Çalışma ve İşkur İl Müdürlüklerine 
yapılan bildirimler 2013 yılından itibaren kaldırılmıştır.

SAĞLIK GÖZETİMİ

45

İşveren;

Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin 
yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde,

2) İş değişikliğinde,

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan 
işten uzaklaşmalardan sonra işe dönüşlerinde işçinin talep 
etmesi hâlinde,

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin 
tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli 
aralıklarla.
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SAĞLIK GÖZETİMİ

46

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 
çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık 
raporu olmadan işe başlatılamaz.

Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri 
sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık 
ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden
alınır. 

Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 
hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ

47

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve 
sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan 
temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak 
aşağıdaki konularda bilgilendirir:

a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, 
koruyucu ve önleyici tedbirler.

b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.

ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ

48

c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla 
mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler.

Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri 
veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya 
yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.

Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak 
yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
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MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞU

49

Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan 
tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde, 
yapacağı işle ilgili mesleki eğitim 
aldığını belgelemeyenler 
çalıştırılamaz.

ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ

(1) İşveren; riskleri göz önünde 

bulundurarak, seçim veya atama 

yoluyla, çalışan temsilcisini 

görevlendirir: 

(2)  Baş temsilci seçimle belirlenir. 

(3)  Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının 

yok edilmesi için, işverenden  gerekli 

tedbirlerin alınmasını isteme hakkına 

sahiptir. 

(4)  Çalışan temsilcileri ve destek 

elemanlarının hakları kısıtlanamaz.

2-50 1

51-100 2

101-500 3

501-1000 4

1001-2000 5

2001 ve 

üzr.

6

50

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

51

 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu Altı aydan fazla 

süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul 

oluşturur.

 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul 
kararlarını uygulamak zorundadır.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

52

Kurul aşağıdaki kişilerden oluşur;

1-) İşveren Vekili

2-) İş Güvenliği Uzmanı

3-) İşyeri hekimi

4-) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali 

işleri yürütmekle görevli bir kişi,

5-) Formen, Usta veya Ustabaşı

6-) Çalışan Temsilcileri (Birisi seçimle gelmiş iki işçi)

7-) Varsa sivil savunma uzmanı,

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Koordinasyonu

53

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, 
sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve 
güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından 
sağlanır. (Sincan, Ostim, İvedik OSB, Siteler …)

Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer 
işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri 
almaları için işverenleri uyarır.

Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

İŞİN DURDURULMASI

54

 İşin durdurulması 

 MADDE 25 – (1) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma 
yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için 
hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu 
tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu 
tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile 
çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya 
tamamında iş durdurulur. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan 
maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan 
işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği 
işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması 
durumunda iş durdurulur. 
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İŞİN DURDURULMASI(2)

55

 (2) İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş
müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği 
bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli 
incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde 
işin durdurulmasına karar verebilir. Ancak tespit edilen hususun 
acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan iş müfettişi, 
heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işi 
durdurur. 

 (3) İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve işyeri 
dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bir 
gün içinde gönderilir. İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri 
tarafından yirmidört saat içinde yerine getirilir. Ancak, 
tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle 
verilen işin durdurulması kararı, mülki idare amiri 
tarafından aynı gün yerine getirilir 

Güvenlik Raporu veya Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi

56

İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza 

oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre 

büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik 

raporu işveren tarafından hazırlanır.

Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan 

işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve 

yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini 

işletmeye açabilir.

Hangi işyerlerinin bu raporu hazırlaması gerektiği 

bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirlenecektir

İDARİ PARA CEZALARI

57

Bu kanun hükümlerine uymayan işverenlere

1.000 TL ile 80.000 TL arasında değişen 

İPC / idari para cezaları beklemektedir.



05.09.2019

20

İDARİ PARA CEZALARI

58

 İşverenin yerine getirmediği her bir genel yükümlülük (mesleki 

risklerin önlenmesi, eğitim, denetim vb.)- 2.000 TL.

 İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı çalıştırmama 5.000 TL (her biri 

için) devam ettiği her ay için de aynı miktar

 Diğer sağlık personelini çalıştırmama – 2.500 TL devam ettiği her ay 

için de aynı miktar

 Risk değerlendirmesi yapmamak/yaptırmamak – 3.000 TL. devam 

ettiği her ay için 4.500 TL.

 Gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmanın yapılmaması – 1.500 

TL.

İDARİ PARA CEZALARI

59

 Acil durum planı hazırlamamak – 1.000 TL. 

devam eden her ay için aynı miktar

 İş kazası ve meslek hastalığını SGK’ya bildirim eksikliği-2.000 TL.

 Sağlık gözetimine tabi tutulmayan yada sağlık raporu olmayan her 
çalışan için 1.000 TL.

 Bilgilendirilmeyen her çalışan için 1.000 TL.

 İSG eğitimi verilmeyen her işçi için 1.000 TL.

 Mesleki eğitimi olmayan her işçi için 1.000 TL.

 Çalışan temsilcisi seçmeme 1.000 TL.

 İSG kurulu ile ilgili yerine getirilmeyen her bir aykırılık için 2.000 TL.

İDARİ PARA CEZALARI

60

 Durdurulan işi önlem almadan devam ettirme - 10.000 TL.

 Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlamama -

50.000 TL.

 Güvenlik raporuna onay almadan çalışan, durdurulan işyerinde 

faaliyette bulunan işveren - 80.000 TL.

Bu cezalar gerekçesi bildirilerek Çalışma ve İş Kurumu il 

müdürünce verilir. 
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Sosyal Beceri 
Eğitimleri

Toplam Kalite 
Kavramı ve Önemi

61

TEMEL KALİTE 

KAVRAMLARI VE TOPLAM 

KALİTE YÖNETİMİ

62

DEĞİŞİM

 İnsan ve toplum davranışlarında değişim

 Çalışma hayatında değişim

Ticarette değişim

 Pazar anlayışında değişim

Toplum bilincinde değişim

Yönetim anlayışında değişim
63
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YÖNETİM ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM

 “Önce insan” anlayışıyla şekillenen,

 Müşteri odaklı,

 Süreçlerle yönetilen,

 Verilere dayanan,

 Güçlü bir yapı/sistem/teknik üzerine inşa 

edilen

Çağdaş bir yönetim anlayışını gündeme 

getirdi.
64

ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ

Kurum kültürü değişmeden 

bir kurumda kalitenin 

geliştirilmesi mümkün 

değildir.

65

Değişime Kapalı Kurumlarda Davranış, 

Tutum, Değer;

 Daha önce denedik olmadı,

 Çok zaman alır,

 Çok masraflı olur,

 Yeni sistemler gerekir,

 Bunu burada yapamazsın, bizim tarzımız değil

 Doğru olabilir ama...

 O konuda bir yazı yaz,

 Belki sonra,

 Bütçemiz buna imkan vermiyor,

 Şu anda zamanımız yok, çok işimiz var,

 Eski köye yeni adet mi getireceksiniz?

 Biz böyle iyiyiz. 66
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Değişime Açık Kurumlarda Davranış, 

Tutum, Değer;

 Başka düşünceler var mı?
 Bize uygun seçenekleri kontrol edelim,
 Daha önce hangi bilgileri alabiliriz?
 Nasıl geliştirebiliriz?
 Başka kim katkıda bulunabilir?
 Neden hep böyle yapıyoruz?
 Düşünceni biraz daha açıklayabilir misin?
 Daha başka nasıl yapalım?
... Konuda yardıma ihtiyacım var.
 Teşekkür ederim, güzel fikir...

67

KALİTE

68

KALİTE NEDİR ?

Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN)
Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur (P.B.CROSBY)
Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen    

ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan 

özelliklerin toplamıdır. (TS 9005-ISO 8402)
Kalite, müşteri memnuniyetidir.

Kalite, bir hayat felsefesidir.

Kalite, bir yaşam  tarzıdır.

69
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Kalite, her şeyden önce bir “saygı” ve “nezaket”

işidir. Bu saygı üç seviyede gerçekleşir :

Kurum dışında vatandaşlara saygı,

Kurum içinde, herkesin geliştirme ve 

iyileştirme faaliyetlerine yaptığı katkıya saygı

Çalışma grupları içinde, iş görenlerin yararlı 

faaliyetlerinden dolayı kendi kendilerine saygı.

70

Kalite denildiği zaman genellikle “mal ve hizmet 

kalitesi” ya da “ürün kalitesi” anlaşılmaktadır. Ne 

üretirsek üretelim çıktı kalitesi bir sonuçtur. Bu 

sonucu belirleyen başlıca kalite unsurları :

 Liderlik Kalitesi

İnsan Kalitesi

Süreç Kalitesi

Sistem Kalitesi

 Donanım Kalitesi

 İletişim Kalitesi

 Hedeflerin Kalitesi

71

TOPLAM

KALİTE
EVRİMİ

72
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TOPLAM KALİTENİN EVRİMİ

•Muayene

•Düzeltme

•Verimlilik

1900 F.W.Taylor 

1930 W.A. Shewhant  

 1950  W.E. Deming

- Bilimsel Yönetim

- Uzmanlaşma 

- İşçi = Makine

-İstatistiksel Kalite                    

Kontrol  (İ.K.K.)

-Sürekli İyileştirme                              

(P-U-K-Ö) 

-Kalite Yönetimi

73

TOPLAM KALİTENİN EVRİMİ

•Kalite Planlama

•ÖNLEME

•İnsana Yatırım

•Katılımcı Yönetim

•Müşteri Odaklılık

•Liderlik

1960 W.E.Deming 

J.M. Juran 

Crosby    

Feigenbaum                                            

Ishikawa                                                      

Shingo                                                          

Akao 

Taguchi

Japonya’da 

Toplam 

Kalite

Bilinci 

74

TKY

1980

1950

Japon Endüstrisi Bir Dünya 

Devi Haline Gelmiştir

75
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• DEMING

• JURAN

• FEIGENBAUM

76

TKY’NİN ÖNCÜLERİ

Dr. Edwards DEMING

1961

Eğer beni dinlerseniz 

beş yıl içinde dünya’ yı 

yakalayabilirsiniz,

eğer dinlemeye devam

ederseniz dünya sizi

yakalamak için çok 

uğraşır.

77

TOPLAM

KALİTE

YÖNETİMİ
78
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TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 

NEDİR ?

HİZMET/ÜRÜN ALAN VE SUNANLARIN 

BEKLENTİLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİ 

TEMEL OLARAK ALAN,

ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİNİ, 

YETKİLENDİRİLMESİNİ VE TAKIM 

ÇALIŞMALARIYLA TÜM SÜREÇLERİN SÜREKLİ 

İYİLEŞTİRİLMESİNİ HEDEFLEYEN

BİR YÖNETİM FELSEFESİDİR.
79

TKY’DE TEMEL KAVRAMLAR

VİZYON: Uzun vadede ulaşılmak istenen 

yer ve durumu, ilerlenecek yönü 

gösterir.Örgüte ilişkin düşlenen bir 

geleceği tasarlayabilme, geliştirebilme ve 

paylaşabilmedir. Gerçekleri, rüyaları, 

fırsatları  kurgulayarak gelecek 

yaratabilmek, riske girebilmektir.

80

“DÜNYA PİYASASI 5 BİLGİSAYARDAN FAZLASINI 

KALDIRAMAZ”                      T. Watson, IBM Y.K. Başkanı, 1943

ZAMANIN GERİSİNDE KALANLAR

“HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR.”
Ken Olsen, Digital Bilgisayar, Y.K. Başkanı, 1977

“ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILDA BİLGİSAYARLARIN AĞIRLIĞI 1,5 TONA 

İNECEKTİR.”

Popular Science Dergisi, 1950

“HAVADAN DAHA AĞIR BİR CİSMİN UÇMASI MÜMKÜN 

DEĞİLDİR.”

Lord Kelvin, Kraliyet Akademisi Başkanı, 1895

“ŞİMDİYE KADAR İCAT EDİLMESİ GEREKEN HERŞEY İCAT 

EDİLMİŞTİR.”

Charles Due, ABD Patent Ofisi  Direktörü, 1899

81
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MİSYON: Örgütün varoluş amacı 

HEDEFLER: Amacımıza ulaşmak için yapmak 

istediğimiz ölçülebilir faaliyetler.

SİNERJİ: Her bireyin harcadığı enerjinin toplamından 

daha büyük olarak ortaya çıkan enerjiye sinerji denir.  

Takım çalışması sinerjiyi ortaya çıkarır.

SIFIR HATA: Tanımlanabilen hatanın kaynağının 

bulunup, bertaraf edilerek bir daha aynı hatanın 

olmamasını sağlamaktır ve “işi ilk seferde doğru olarak 

yapma” düşüncesine dayanır.

82

PLANLA

KONTROL
ET

UYGULA

ÖNLEM AL

P

UK

Ö

PUKÖ DÖNGÜSÜ

83

EMPATİ: Kendini karşıdaki kişinin yerine 

koyabilmek, onların istek,  beklenti, 

duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, 

karşıdaki insanın gözüyle olaylara 

bakabilmektir.

84
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BAŞKASI

•Bir işi uzun sürede yapıyorsa, 

yavaştır.

•Bir işi yapmıyorsa, tembeldir.

•Bir şeyi söylenmeden 

yapıyorsa, sınırlarını aşmıştır.

•Bir görgü kuralını çiğniyorsa, 

kabadır.

•Öne geçerse, bu kuralları ihlal 

etmektir.

BEN

•Uzun sürede yapıyorsam, 

titizimdir.

•Yapmıyorsam, meşgulümdür.

•Yapıyorsam, bu inisiyatif 

kullanmaktır.

•Çiğniyorsam, kendime özgü 

biriyimdir.

•Başarırsam, bu sıkı 

çalışmanın ürünüdür.

EMPATİK OLMAYAN DAVRANIŞ VE ANLAYIŞ

85

TOPLUMA ETKİ: Ürün ve hizmet kalitesiyle 

yaşam kalitesi arasında kurulan ilişkidir.

VERİLERLE YÖNETİM: Doğru kararlar almanın, 

doğru ve etkin işler yapmanın birinci şartı 

gerçek bilgiye sahip olmaktır. Gerçek bilginin 

sistematik olarak kullanılması çalışmaların 

etkinliğini arttırır.

86

TOPLAM KALİTE 

YÖNETİMİNİN

TEMEL 

İLKELERİ
87
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1- LİDERLİK

2- MÜŞTERİ ODAKLILIK

3- HERKESİN KATILIMI ve İLETİŞİM

4- SÜREKLİ İYİLEŞTİRME “KAIZEN”

5- HEDEFLERLE VE VERİLERLE YÖNETİM

6- SÜREÇ YÖNETİMİ

7- ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM

8- SÜREKLİ EĞİTİM ve ÖĞRENEN ORGANİZASYON

TKY’nin  TEMEL İLKELERİ

88

LİDERLİK

89

"Kurumun gelişmesinde temel görev üst 

yönetimin liderliğidir."

YÖNETİMDE LİDERLİK

“HATALARIN %80’DEN  FAZLASI 

SİSTEMDEN KAYNAKLANIR .” 

90
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Otoritesi kendisindendir.

KLASİK YÖNETİCİ LİDER YÖNETİCİ

Otoritesi statüsünden kaynaklanır.

Astlarını yetkilendirir.

Katılımı vurgular.

Planlara aşırı bağlıdır. Alternatif yaklaşımlara açıktır.

Belirlenmiş amaçlara hizmet eder. Yeni amaçlar ortaya atar.

Doğru işi yapar.

Güveni esas alır.

Yetkileri kendisinde toplar.

Yenilik peşindedir.

Yönetir. Yönlendiricidir.

Kontrolü vurgular.

İşi doğru yapar.

KLASİK YÖNETİCİ VE LİDER YÖNETİCİ ÖZELLİKLERİ

İtaati vurgular.

Mevcut düzeni sürdürür.

YÖNETİMDE LİDERLİK

91

Hatasını kabul etmez, hata 

yapanı da affetmez.

Hatasını itiraf eder, hata     

yapanı affeder.

Ekibini korur. Kendinden başkasını düşünmez.

Herkesin potansiyelinin ortaya 

çıkmasına rehberlik eder.

Herkesin kendisi gibi 

davranmasını ister.

Sorunları basite indirger.
En basit sorunu bile karmaşık 

hale getirir.

Sevincini ve kederini 

personeliyle paylaşır.

Sevincinde neşesinden, kederinde 

gazabından yanına yaklaşılmaz.

Personeliyle beraber 

olmaktan rahatsızlık duyar.

Konuşmaya bayılır.

Bilgiyi yayar. Bilgiyi saklar.

Ekibini başarıya götürür. Başarıları kendine mal eder.

Dinlemesini bilir.

Personeliyle beraber 

olmaktan mutluluk duyar.

LİDER YÖNETİCİ KLASİK YÖNETİCİ

92

“Sahip olduğunuz tek şey 

çekiçse herkesi çivi olarak 

görürsünüz.”             

Abraham Maslow

93
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MÜŞTERİ 

ODAKLILIK

94

Müşterinin Tanımı

Herhangi Bir Kişi veya 
Kuruluşun Uğraştığı 
Faaliyetlerin Sonucunu 
Kullanan  ............

95

Müşteri

Kurumun var oluş nedenidir. Her kurumun 

(işletme, vakıf, dernek, teşkilat, klüp) bir 

müşteri grubu vardır. Hepsinin hizmet 

ettiği, hizmetlerini sunduğu birileri 

vardır, çünkü böyle bir grup yoksa, o 

kurum da yok demektir.

96
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TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

.   .

.   .

.   .

Müşteri Memnuniyeti (mm) = 

algılanan kalite (a.k.) - beklenen kalite (b.k.)

a) a.k b.k

b) a.k. = b.k.

c) a.k. b.k.

97

KURUM  İÇİNDE : Bir sonraki bölüm veya süreç

KURUM İÇİ

SÜREÇ

A

SÜREÇ

B Çıktıyı  kullanan

KURUM DIŞI

MÜŞTERİ KAVRAMI

KURUM DIŞINDA : Hizmeti/Ürünü kullanan kişi

98

HERKESİN 

KATILIMI

99
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TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM  KALİTE İNSANLARI 

YÖNETMEK DEĞİL,

İNSANLARLA YÖNETMEKTİR.

100

İNSAN  FAKTÖRÜ

Kuruluşun 

performansını

geliştirmesinde

EN ÖNEMLİ  FAKTÖR İNSAN

HERKESİN KATILIMI

101

Fiziksel güç    +   Zihinsel beceri

+   Gönül Gücü

Grupsal katılım

Bireysel katılım

HERKESİN KATILIMI

102
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HERKESİN KATILIMI

 TKY’de tam katılımın iki önemli 

unsuru bulunmaktadır.

 Tüm TKY çalışmalarında   üst

Yönetimin  liderliği

 Takım çalışması ve

Ruhunun  teşvik edilmesi

103

İLETİŞİM

104

Sağlıklı

iletişim

Olumlu
çalışma

atmosferi

İLETİŞİM

105
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yatay

İLETİŞİM ÜÇGENİ

106

 Politikalar

 Hedefler

 Beklentiler

 Gerçekleşmeler

 Başarılar

 Sosyal etkinlikler

YUKARIDAN AŞAĞIYA 

İLETİŞİM

107

Katılım

Çalışma ortamı

İhtiyaçlar

İyileştirme önerileri

AŞAĞIDAN YUKARIYA 

İLETİŞİM

108
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Departmanlar
(fonksiyonlar arası yönetim)

Süreç Ekipleri

A B C Müşteri

YATAY İLETİŞİM

109

Kurum amaçlarına

odaklanmak

Hizmet/Ürün 

alıcıların/sunucuların

isteklerine odaklanmak

Gri alanları yok etmek

Hızlı Karar almak

SAĞLIKLI İLETİŞİMİN 

SONUÇLARI

110

Kapalı devre TV

Gazete, dergi, bültenler

Görsel panolar

Anketler

Toplantılar

Kutlamalar

Onurlandırmalar

Yemekler

İLETİŞİM ARAÇLARI

111
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SÜREKLİ 

İYİLEŞTİRME

“KAİZEN”
112

Sürekli İyileştirme

STATUKO

Bu işi nasıl

daha mükemmel

yapabilirim?

Hiç Bir Şey

Mükemmel Değildir

113

Şekil:1 Buluş Yaklaşımının Normal Seyri

Zaman

KAİZEN

114



05.09.2019

39

Şekil:4 Buluş  Artı KAİZEN

Zaman

KAİZEN

Buluş

KAİZEN

Buluş

KAİZEN

115

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

KARŞILAŞTIRMA
GELİŞME

ZAMAN

BULUŞ YAKLAŞIMI

KAIZEN YAKLAŞIMI

116

Zaman

P

UK

Ö

P

UK

Ö

Yenilik

Yenilik

Yenilik

İyileştirme

İyileştirme

Sonsuz Yolculuk

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

İyileştirme

117



05.09.2019

40

Japonlar: Noksanlık duygusu, tatmin olmama

TKY’nin Arkasındaki Zihniyet:  KAİZEN

Batı: Kendine aşırı güven, daha iyisini

yapabilirim inancı

Bizim kültürümüzde karşılığı var mı?

“İki günü denk olan zarardadır”

“Damlaya damlaya göl olur”

“Bin adıma da bir adımla başlanır”

“Dağ ne kadar yüce de olsa, yol üstünden aşar”

“Boynuz kulağı geçer”
118

HEDEFLERLE 

ve

VERİLERLE 

YÖNETİM
119

“ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ 

YÖNETEMEZSİNİZ,

GELİŞTİREMEZSİNİZ”

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

120
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NELER ÖLÇÜLÜR?

 MÜŞTERİLERİN MEMNUNİYETİ

 ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİ

 LİDERLİĞİN ETKİNLİĞİ (  Kurumsal Hedefler )

 SÜREÇLERİN PERFORMANSI (Hedefler, Kriterler )

 İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ

 SONUÇLAR ( Ürün / Hizmet )

 MALİYET

121

SÜREÇ 

YÖNETİMİ

122

SÜREÇ YÖNETİMİ

Kurumlarda yürütülen işler birbiriyle ilişkili bir çok 

süreçten meydana gelmektedir. Süreç; kaynakları 

işleyip onlara bir katma değer kazandırarak ürün ya 

da hizmet olarak çıktı haline getiren işlemler dizisidir. 

Süreç yönetimi aşağıdaki konuları kapsar;

1- Süreçlerin tanımlanması

2- Süreçler arası ilişkilerin çözümlenmesi

3- Süreç sahiplerinin belirlenmesi ve 

4- Süreç performansını ölçmek için kriter ve 
standartların belirlenmesi 

123
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SÜREÇSÜREÇ

K
a
y
n
a
k
l
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r

Ü
R

Ü
N

KALİTE

TÜM FAALİYETLERDE 

KALİTE

TOPLAM KALİTE

124

SÜREÇSÜREÇ

K
a
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Ü
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KLASİK SİSTEM

İnsan çıktıya müdahale eder
125

SÜREÇSÜREÇ

k
a
y
n
a
l
k
a
r

Ü
R

Ü
N

MODERN SİSTEM

İnsan sisteme müdahale eder
126
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ÖNLEMEYE 

DÖNÜK 

YAKLAŞIM
127

ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM

TKY’de esas olan hataları tespit etmek yada 

hataları ayıklamak değil hata yapmamayı 

sağlamaktır. Bu gelecek zamanda 

düşünebilmek anlamına gelmektedir.

 Planlarda olabilecek aksaklıklara karşı

önlemlere yer vererek,

 Hata kaynaklarının kurutarak,

 Süreç bazında kontroller yaparak,

 Yapılan hatalardan dersler çıkararak

hataların oluşması engellenebilir.

128

SÜREKLİ EĞİTİM           

ve                       

ÖĞRENEN 

ORGANİZASYON

129
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• HER LİDER YÖNETİCİ;

• ELEMANLARININ EĞİTİMİNİ,

 PLANLAMALI

 ALMALARINI SAĞLAMALI

 VERİMLİLİĞİNİ DEĞERLENDİRMELİ

 SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMALI

 TAZELEME EĞİTİMLERİNİ DE 

UNUTMAMALIDIR.

EĞİTİM

130

Öğrenen organizasyon;

bireylerin öğrenmesine ortam yaratan

bireylerin öğrenmesinden yararlanarak,

bilgisini anlayışını çevresini

bir organizasyondur.

zaman içinde geliştirebilen

ÖĞRENEN ORGANİZASYON

131

Yeni bilgi,

ürün ve 

hizmetler  

yaratan

Yenilikçi  

gruplarla 

ilişkiler

kuran

Daha geniş bir dünyanın 

algılanmasına ve yüksek 

bir amaca hizmeti 

öngören

YETKİLENDİRİLMİŞ 

BİREYLER GRUBUDUR

Öğrenen organizasyon;

ÖĞRENEN ORGANİZASYON

132
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ÇALIŞMADAN YORULMADAN, 

ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA 

YOLLARINI İTİYAT HALİNE GETİRMİŞ 

MİLLETLER; EVVELA 

HAYSİYETLERİNİ SONRA 

HÜRRİYETLERİNİ VE DAHA SONRA 

İSTİKLALLERİNİ KAYBETMEYE 

MAHKUMDURLAR.

K. ATATÜRK

133

Sosyal Beceri 
Eğitimleri

Çevre Sağlığı 
Ve 

Güvenliği

134

ÇEVRESAĞLIĞI

135
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• Ekoloji, organizma ile çevresi 
arasındaki ilişkiyi inceleyen 
bilimdir (1869 Ernest Haeckel).

• Çevre, canlıların gelişmesini 
sağlayan ve onları sürekli olarak 
etkileri altında bulunduran 
fiziksel, kimyasal (abiyotik), 
biyolojik (biyotik) ve toplumsal 
faktörlerin bütünüdür.

136

• Dünyada mevcut tüm canlı 
topluluklara ve bunların içinde 
yaşadıkları fizikokimyasal ortamı 
kapsayan bütüne 'Ekosistem' denir. 
Çevre ekosistemlerdir.

• Ekosistemde yaşayan farklı türler 
komüniteyi oluşturur. Aynı türün 
oluşturduğu topluluk popülasyon, 
yaşadığı bölge habitat, rolü ya da işi 
ise niş olarak adlandırılır. 137

• Çevre daha sonraki koşullarda 
yaşayabilecek olanları seçer; 
Seçilen bu varlıklar canlılıklarını 
sürdürebilir.

• Çevre sağlığı başlıca insanı ve 
diğer canlıları canlılıklarını sağlıklı 
sürdürme yönünde etkileyecek 
çevre koşullarını sağlama 
çalışmalarıdır.

138
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• Çevre kirliliği ise insanı ve diğer 
canlıları olumsuz yönde 
etkileyecek, yok edecek çevre 
koşullarıdır.

• İnsan ve diğer canlılar üzerinde 
zehirleyici etki yapan maddeler 
toksik maddelerdir. Bu etkiler 
üzerine çalışan bilim dalı 
toksikolojidir.

139

• Fizik çevre başlıca hava, su, toprak, 
gıdalar, konutlar, atıklar, pestisitler 
ve deterjanlar, gürültü, radyasyon 
olarak incelenebilir.

• HAVA: Temiz hava olarak 
nitelendirilen atmosferin alt katmanı 
azot, oksijen, karbondioksit ve çok 
az miktarda diğer gazlardan oluşur.

140

• Atmosferin üst katmanında ozon 
gazının (O3) oluşturduğu tabaka 
ise güneşten gelen zararlı 
ışınların çoğunu yansıtıp bir 
kısmını tutarak yeryüzüne 
ulaşmasını engeller.

• Hava doğal ve doğal olmayan 
kirleticilerle kirlenir.

141
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Ozon delinmesi, cilt 

kanserleri

Havalandırma sistemleri, 

spreyler, otomobiller, 

buzdolapları, köpük imalatı

Kloroflorokarbon 

(CFC)

Akciğer hastalıklarıDeodorant, saç spreyi, 

böcek öldürücüler
Azot oksitleri (NOx)

Ozon delinmesi, cilt 

kanserleri

Deodorant, saç spreyi, 

böcek öldürücüler 
Freon gazları

Solunum sistemi, 

kardiovasküler sistem, beyin, 

iskelet kası ve fetüse etki

Sigara, tüneller, 

otomobil eksozları

Karbon monoksit 

(CO)

Sera etkisi
Madencilik, 

yakıtlar, kuyular
Karbon dioksit(CO2)

Sıcaklık inversiyonu, 

akciğer hastalıkları, görme 

bozukluğu

Kimyasal madde 

imali

Karbon partikülleri 

(duman)

Sıcaklık inversiyonu, asit 

yağmurları, ormanların, 

toprağın, suların kirlenmesi, 

solunum sistemi ve 

kardiyovasküler sisteme etki

Fosil yakıtlar, 

termik santraller

Kükürt oksitleri 

(SOx)

EtkisiKaynağıKirletici

142

Kanser?Radyoaktif atıklar, yiyecek, 

içecekler 
Uranyum

Nöropati, kas güçsüzlüğü, 

deri kanseri, damar 

lezyonları

Madencilik, pestisid işçileri, Arsenik

Solunum yollarına etki ederÜzüm bağı ilaçlaması, altın 

madenciliği, kaynak işleri, 

bronz işçiliği

Bakır

Solunum yollarına, buruna 

etki eder, deri kanseri, allerjik 

reaksiyon

Endüstri, döküm işleri, 

kaynak işleri

Krom

Anemi, duyu ve motor 

sinirlerde hasar, beyin hasarı, 

gingiva lezyonları

Endüstri, yakıtlar, altın 

madenciliği
Kurşun

Solunum yollarına etki ederKaynak işleri, bronz işçiliğiÇinko

Solunum S. hastalıkları, allerjik 

reaksiyon, burun ve gırtlak 

kanseri

Endüstri, madencilik, 

kaynak işleri
Nikel

Böbrek harabiyeti, akciğer ve 

prostat kanseri
Endüstri, altın madenciliği Kadmiyum

EtkisiKaynağıKirletici

143

• Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından; halk sağlığının 
korunabilmesi amacıyla 500 
mikrogram/m3/10 dakika kükürt 
dioksit sınır değerinin aşılmaması 
tavsiye edilmektedir. Bu değer 
maksimum 1 saatlik ortalama 
değer olan 350 mikrogram/ m3e 
eşdeğer bulunmaktadır.

144
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• Türkiye’de hava kirliliği ölçüm 

çalışmaları 2 Kasım 1986 ve 

19 269 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren Hava 

Kalitesinin Korunması 

Yönetmeliğine göre SO2ve partikül 

ölçümleri ile yapılmaktadır.    

145

146

• T.C. Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı 
Araştırma Müdürlüğü hava kalitesini 
izlemekte ve değerlendirmektedir.                    
Bu çalışmaları Avrupa’da Hava 
Kirleticilerinin Sınırlar ötesi 
Taşınımlarının Takibi ve 
Değerlendirilmesi İşbirliği Programı 
(EMEP) çerçevesinde 07.10.1990 tarih 
ve 20 658 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan Milletlerarası Anlaşma 

Hükümleri uyarınca yürütmektedir.
147
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• 01-01-2003 te Ankara şehir ortalaması 
Hava Kalitesi İndeksi 62 dir.

• Referans Değerler: 

• 0-50:iyi,

• 51-100:orta,

• 101-150:hassas gruplar için sağlıksız,

• 151-200:sağlıksız,

• 301-500: tehlikelidir.
148

Hava kirliliğini önlemek için:

• Fosil yakıtlar olabildiğince az kullanılmalı, 
doğalgaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji 
tercih edilmelidir,

• Karayolu taşımacılığı yerine demiryolu ve 
deniz taşımacılığına ağırlık verilmelidir. 
Büyük kentlerde toplu taşıma hizmetleri 
yaygınlaştırılmalıdır,

• Sanayi kuruluşlarının atıklarını havaya 
vermeleri önlenmelidir; Yeşil alanlar 
artırılmalı, orman yangınları önlenmelidir; 
Ozon tabakasına zarar veren maddeler 
kullanılmamalıdır.

149

• SU:Sağlıklı su içinde hastalık yapıcı 
mikroorganizmaların, toksik etki 
yapan kimyasalların bulunmadığı, 
dengeli mineral içeriği olan sudur.

• Petrol ve yağ atıkları gibi bazı 
endüstriyel atıklar, tarım ilaçları, böcek 
ilaçları, deterjanlar, evsel atıklar, 
borulardaki ya da boyalardaki kurşun, 
fosil yakıtlar ve elektrikli araç 
yapımında kullanılan civa, su 

kirleticileri olarak sayılabilir. 150
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• Türkiye’de, 04-09-1988 tarih ve 19 919 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış 
olan “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” 

09-08-1988 tarihli 2 872 sayılı Çevre 
Kanunu’na uygun olarak hazırlanmıştır.

• Sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla 
içme-kullanma, kaynak, maden ve 
kaplıca sularının kalite kontrolu Bölge 
Hıfzıssıha Enstitüleri ve İl Halk Sağlığı 
Laboratuvarlarında yapılmaktadır. 

151

• Kimyasal analizler için kaynak 
sularından 50 000 den fazla nüfuslu 
yerlerde en az 3 ayda bir, 50 000 e 
kadar nüfusu olan yerlerde en azından 
yılda iki kez numune alınmalıdır. 

• Suyun florür konsantrasyonu 1mg/l 
üzerinde olması halinde kullanıcılar 
tarafından görülecek yerlerde suyun 
florür içerdiği ilan edilmeli, 2 mg/l nin 
üzerinde olması halinde 0-7 yaş grubu 
çocukların içmesinin uygun olmadığı 
ilan edilmelidir.

152

• Dezenfekte edilen sulara en az haftada 
bir bakteriyolojik analiz yapılmalıdır. 
Epidemi hallerinde bir günde değişik 
zamanlarda 5 kez numune alınır, 
koliform bakteri aranır.

• Dağıtım sisteminin içindeki suda E. 
Coli 100 mililitrede hiç olmamalıdır. 
Total koliform bakteri sayısı 
istatistiksel olarak geniş ve uygun 
olarak alınmış bir yıl içindeki toplam 

numunelerin % 95 inde olmamalıdır.153
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• Şişe, galon ve damacanalarda 

satılan suların kimyasal analizi 

kaptajda en az altı ayda bir, 

ambalajında en az ayda bir 

yapılmalıdır. Bakteriyolojik analiz 

şişeler için en az haftada bir, 

damacana ve galonlar için onbeş 

günde bir yapılmalıdır.

154

Tablo III. Türkiye’de sularda 

incelenen parametreler ve limit 

değerleri (5)

155

• TOPRAK:Canlıların kaynağı 
sayılabilecek mineraller, su ve 
oksijen içeren toprağın, asiditesi ve 
tuz içeriği de önemlidir.

• Toprağın yapısına katılan ve doğal 
olmayan maddeler toprak kirliliğine 
neden olur. Böyle topraklarda 
bitkiler, solucan ve bunun gibi 
hayvanlar yaşayamaz, bitkilere geçen 
kirletici maddeler besin zinciri 

yoluyla insana kadar ulaşır. 156

pic.htm
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• Ev, işyeri, hastane ve sanayi atıkları,

• Radyoaktif atıklar,

• Hava kirliliği sonucu oluşan asit 
yağmurları,

• Aşırı kullanılan yapay gübre ve tarım 
ilaçları,

• Tarımda gereksiz ya da aşırı hormon 
kullanımı

• Suların kirlenmesi toprak kirliliğine 
neden olan başlıca etmenlerdir.

157

Tablo IV. Türkiye’de toprak analizleri, izlenen 

parametreler ve uygulanan yöntemler(5)

158

Toprak kirliliğinin önlenmesi için:

• Verimli tarım topraklarında yerleşim 
ve sanayi alanları kurulmamalı, yeşil 
alanlar artırılmalıdır,

• Ev ve sanayi atıkları, toprağa (ve 
sulara) zarar vermeyecek şekilde 
toplanıp depolanmalıdır,

• Yapay gübre ve tarım ilaçlarının 
kullanılmasında yanlış uygulamalar 
önlenmelidir, 159
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• Nükleer enerji kullanımı bilinçli 
şekilde yapılmalıdır,

• Doğal yapılarında sağlık açısından 
zararlı maddeleri içeren toprakların 
sınırları belirlenmelidir: Örneğin İç 
Anadolu Bölgesi’nin doğal 
yapısında asbest bulunmaktadır,

• Erozyon önlenmelidir.

160

• ATIKLAR: Gündelik tüketimden artan 
ve atılan katı atıklar, ÇÖPLER; 
gündelik kullanımdan sonra kirlenen 
sular ve lağım suları, ATIK SU; farklı 
sanayi sektörlerinden kaynaklanan 
atıklar, SANAYİ ATIKLARI ve sanayi 
atık suları olarak ele alınmaktadır. 

• Umumi Hıfzısıhha Kanununun 20. 
Maddesi belediyeleri, çöplerin 
toplanması ve yok edilmesiyle 
görevlendirmektedir. 161

• Katı atık yönetimi, katı atıkların 
üretildikleri noktada biriktirilmesi, 
toplanması, nakledilmesi, işlenmesi, 
geri kazanımı ve uzaklaştırılmasıdır.

• İstanbul’da düşey sıkıştırma sistemli 
6 adet çöp aktarma istasyonu 
bulunmaktadır. İlçe belediyeleri 
tarafından toplanan çöpler günün             
24 saati boyunca bu merkezlere 
taşınmaktadır.

162
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• İstanbul’da 1953 yılına kadar çöpler 
denize dökülmüştür. Daha sonra şehre 
yakın yerlere vahşi depolama sistemi ile 
depolanmıştır.

• Çöplerin kontrolsuz bir şekilde dökülmesi 
anlamına gelen vahşi depolama sisteminin 
olumsuz sonuçları şöyle sıralanabilir:

• Çöpler görüntü ve çevre kirliliği 
oluşturmaktadır.

• Rüzgarın da etkisiyle kalkan toz hava 
kirliliği oluşturmaktadır. 163

• Çöplerden oluşan metan gazı patlama 
riski ve yangınlara neden olmaktadır.

• Çöplerden çıkan karbondioksit, 
amonyak ve hidrojen sülfür bitki ve 
diğer canlıları  olumsuz etkiler.

• Çöp sızıntı suları yer altı ve yerüstü 
sularını kirletmektedir.

• Çöpler fare, sinek ve diğer zararlılar 
için üreme yeri olmaktadır.

• Çöp kaymaları oluşmaktadır.
164

• 1995-1996 da İstanbul 
Kemerburgaz’da,

• 1993 de İstanbul Ümraniye’de çöp 
kaymaları olmuştur. Burada 32 kişi 
ölmüştür.

• 1995 Ocak ayından itibaren biri 
İstanbul Avrupa yakası 
Eyüp/Odayeri’nde, diğeri Anadolu 
yakası Şile/Kömürcüoda’da iki adet 
düzenli depolama sahası işletmeye 

açılmıştır. 165
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• Kemerburgaz’da kurulmakta 

olan kompostlaştırma ve geri 

kazanma tesisi ise, organik 

çöpleri çürüterek bitkisel 

toprağa dönüştürecek, metal, 

cam, kağıt, plastik, ahşap gibi 

çöpleri ayıracak şekilde 

yapılmaktadır.
166

• Tıbbi atıkların evsel atıklardan 
ayrıştırılarak toplanması, geçici 
depolanması, taşınması ve yok edilmesi 
Çevre Bakanlığı tarafından yayımlanan 
21 586 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolu 
Yönetmeliği”ne göre yapılır. Ünite içinde 
atıkların ayrıştırılarak toplanması ve 
geçici depolanması görevi sağlık 
kuruluşlarına, bu atıkların taşınması ve 
yok edilmesi işi belediyelere verilmiştir. 
Denetim sorumluluğu ise Çevre 
Bakanlığı’nca yürütülmektedir. 167

• Kuruluş ve işletmeler 2872 No lu 
Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi’ne 
göre, Çevresel Etki Değerlendirme 
(ÇED) Raporu hazırlarlar. Bu 
raporda çevreye yapılabilecek tüm 
etkiler göz önünde bulundurularak 
çevre kirlenmesine sebep 
olabilecek atıkların ne şekilde 
zararsız hale getirilebileceği ve bu 
hususta alınacak önlemler belirtilir. 

168
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Grafik II. Türkiye’de 2001’de belediyelerin nüfus 

gruplarına göre topladıkları katı atık yüzdesi(7)

169

Grafik III. Türkiye’de 2001’de belediyelerin bertaraf 

yöntemine göre topladıkları katı atık yüzdesi(7)

170

GÜRÜLTÜ ( Ses kirliliği ): İstenmeyen, 
insanı rahatsız eden, düzensiz ve 
yüksek seslerdir. 

Ses kirliliği yaratan önemli etmenler:

• Sanayileşme

• Plansız kentleşme

• Hızlı nüfus artışı

• Ekonomik yetersizlikler

• Eğitim eksikliğidir.
171
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Ses kirliliğinin insan üzerideki olumsuz 
etkileri:

• İşitme duyarlılığında geçici kayıplar ve 
işitme kaybı

• Kalp atışlarında, tansiyonda, solunumda 
hızlanma

• Stres, uykusuzluk, migren

• Görmede bozulma

• İş performansının düşmesi

• Öğrenme ve sağlıklı düşünmede 
zayıflama

172

• Ses şiddetini ölçmek için birim 
olarak desibel (dB) kullanılır. 
İnsan için 35-65 dB sesler 
normaldir. 65-90 dB sesler, 
sürekli işitildiğinde zarar 
verebilecek kadar risklidir. 90 
dB in üzerindeki sesler sağlık 
için zararlıdır. 120-140 dB de 
acı duyulur, 140 dB in üstünde 
beyin harabiyeti olur.   

173

Ses kirliliği şu uygulamalarla 
önlenebilir:

• Otomobil kullanımını azaltacak 
önlemler alarak,

• Ev ve işyerlerinde ses geçirmeyen 
camlar kullanarak,

• Eğlence yerleri vbg ortamlarda 
yüksek sesle müzik çalınması 
engellenerek,

• Gürültü yapan kuruluşların şehir 
dışında kurulması ile. 174
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• RADYASYON: Radyoaktif element 
denen bazı elementlerin atom 
çekirdeğinin kendiliğinden 
parçalanarak etrafa yaydığı alfa, 
beta ve gama gibi ışınlara radyasyon 
denir.

• Çevreye yayılan bu ışınlar, canlı 
hücreleri doğrudan etkileyerek 
mutasyon denilen genlerdeki 

bozulmaya neden olur.
175

• 1945 de Japonya’da, 1986 da 

Çernobil’de olduğu gibi çok 

yoğun radyasyon ise ani 

ölümlere, düşüklere, kanserlere, 

katarakta, yanıklara, sakat ve 

ölü doğumlara neden olur.

176

• Radyasyon doğadaki radyoaktif 
maddelerden çok, nükleer santraller, 
nükleer enerji ile çalışan gemiler, 
nükleer denemeler gibi bunların 
kullanıldığı ortam ve olaylardan çıkar. 
Ayrıca teşhis ve tedavide kullanılan 
bazı cihazlar, tıbbi malzemelerin ve 
suların dezenfekte edilmesi için 
kullanılan araçlardan da radyasyon 

yayılmaktadır.
177
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Radyasyondan korunma için alınacak 
başlıca önlemler:

• Nükleer atıkların toprağa gömülmesi 
önlenmelidir,

• Nükleer sızıntılara neden olabilecek 
kuruluşlarda yapım ve teknoloji 
standartları konusunda uluslar arası 
ölçütlere uyulmalıdır,

• Nükleer atıklar başka ülkelerin 
topraklarına taşınmamalıdır,

• Toplum bu konuda eğitilmelidir. 178

• KONUTLAR, içinde yaşayanları aşırı 
soğuk ve sıcak etkisinden koruyan, havası 
temiz, nemsiz, yeterli güneş ışığı alan, 
uygun aydınlatılan, günlük hayatın 
gereksinimlerini sağlayacak büyüklükte 
olan, temiz, kazalara karşı önlemlerin 
alındığı bir yapay çevre yaratmış olmalıdır. 

• Konutta uygun tuvalet, yeterli sağlıklı su, 
besinleri sağlıklı saklayacak ortam, yeterli 
hava olmalıdır.

• BESİNLER, hijyen ve sanitasyon 
koşullarına uygun olmalıdır. 179

Sosyal Beceri 
Eğitimleri

Temel Raporlama 
Eğitimi

180
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181

 Konu veya olayla ilgili inceleme sonucudur

 Sorumlu kişi tarafından hazırlanır

 Yazılı veya sözlü olabilir

 Üst ve aynı makam için bilgilendirme ve hesap verme

 Ast makamlar için sadece bilgilendirmedir

 Kişisel veya ortak rapor şeklinde hazırlanabilir

182

 Yönetimde rapor; 

 Etkin bir iletişim
 Denetleme
 Bilgi sunma aracıdır

183
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 Çalışma ve Faaliyet Raporları

 İnceleme ve Araştırma Raporları

 İstatistik Raporları

 Eğitim Raporları

 İş / Görev Raporları

 Durum Raporları

184

 Genel Denetim / Teftiş Raporları

 Soruşturma / Tahkikat Raporları

 Teknik Raporlar (fizibilite raporları, mali 

analiz raporları, sağlık raporları, bilirkişi 

raporları) 

 Dönemsel / Periyodik Raporlar

185

 Yönetimde karar vermek 

 Danışmanlardan ve uzmanlardan bilgi ve görüş almak 

 Alt kurum ve birimlerin çalışma ve etkinliklerini izlemek ve 

kontrol etmek 

 Gerçekleştirilen uygulamaları ölçmek ve değerlendirmek

 İş görenleri değerlendirmek ve gerektiğinde hesap sormak için 

kullanılan yönetsel bir araçtır

 Bu nedenle yönetimin her kademesinde, rapor yazma ve sunma 

önemli bir  etkinliktir

186
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Raporlar şekilleriyle kabul, 
içerikleriyle takdir edilirler…

187

 Konunun uzmanı ve beklentiyi kavramış olmak

 Kaynak araştırması yapmak – yerli ve yabancı

 Eldeki malzemeleri etkili, vurucu ve nitelikli hazırlamak

 Basit, açık,net ve anlaşılabilir bir dil kullanmak – jargon

 Objektif olmak, somut veriler sunmak

 Plan dahilinde hazırlamak ve sunmak

 Varılan yargıyı belirtmek, öneri sunmak ve ısrarcı olmamak

 Yönetimsel olgunluk

188

 En ekonomik uzunlukta olmalıdır – Dilde ekonomi ilkesi

 Gereksiz tekrar ve uzatmalardan kaçınılmalıdır

 Denge – Öneme göre yer vermeli. Karınca iddia, deve kanıtlarla 

açıklanmamalı

 Sayısal veriler kullanılmalı – «Hava iyiydi» yerine «hava sıcaklığı 

22 derece ile mevsim normallerinin üstünde» vb..

 Kişiselleştirmemeli. «Yaptığım araştırma» yerine, «yapılan 

araştırmada» vb..

189
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 Konuyu belirlemek

 Okuyucuyu belirlemek

 Bilgiyi araştırmak

 Verileri değerlendirmek

 Fikirleri ayıklamak, gruplandırmak, düzenlemek, raporun 
içeriğini oluşturacak ana ve alt başlıkları sıralamak 

 Raporu yazmak

190

 Haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık hazırlanabilir

 Plana uygunluk ve sonuçlar paylaşılabilir

 Uygulamada karşılaşılan sorunlar, zorluklar ve çözüm 
önerileri

 Plan ve program varken uygulayamama sebepleri

191

 Kapak – Kapağın üst kısmına kurumun ve birimin adı; ortaya 
raporun ve yazanın adı, en alta da raporun yazıldığı yer ve yıl 
yazılır

 İçindekiler – Raporun büyüklüğüne göre karar verilir. Raporun 
ön sayfasında olmalıdır

 Giriş – Özettir. Birkaç sayfadan fazla olan raporlar için, kısa 
veya uzun olabilir

192
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TC

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

FUTBOLDA BAZI PERFORMANS PARAMETRELERİNİN KAYGI İLE İLİŞKİSİ

İbrahim SOLMAZ

Sevgi DEMİR

Bitirme Projesi  

I dersi kapsamında hazırlanan Araştırma Önerisi raporu

Ankara- Mart 2017

193

 1. Bölüm – Konu 
 Mevcut durum

 Değerlendirme

 2. Bölüm – Önerilen yapı ve çözüm

 3. Bölüm – Sonuç. Konu ve varılan sonuç anlaşılmalıdır

 Ekler - Grafik, şema, harita, resim, yazı, çizelge olarak raporun 
sonuna sıra numarası ya da harfler esasına göre (Ek-1, Ek-2 ya 
da Ek-A, Ek-B, Ek-C gibi)

 Kaynakça - Ar A.F.,(1994), Dosyalama- Arşiv Resmi Yazışma 
Rapor Yazma Teknikleri, (3.Baskı), Ankara, TODAİE yayım 
No:254.

194

Konuya giriş (Düşünme)

Sorunun  tanımlanması

Sorunun çözümü için neler gerekli? (gereçler, sorgulamalar, 

ifadeler, gözlemler, incelemeler)

Bu konuda daha önceden neler biliyorum?

Kurgulama

Soruları yanıtlamaya hangi kaynakların en fazla yardımcı 

olabileceğinin tanımlanması (Kaynak türü)

Kaynak türlerini seçerken nelere dikkat edilmeli?

Anahtar sözcüklerin belirlenmesi

195
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Bilgiye ulaşma

Kütüphanelerin, arşivlerin künyelerine erişme ve belge toplama

Kitaplara, dergilere, gazetelere ve diğer kaynak türlerine bakma

Diğer insanlarla görüşme yapma

Bilgisayar kullanarak bilgi toplama

Elektronik veritabanları

196

Bilgiyi denetleme ve değerlendirme

Bilgiyi geçerlilik ve güvenilirliğe göre eleme

Bilgiler gerçeği mi yansıtıyor? (gerçekliği kanıtlanabilir bir bilgi mi?)

Bilgiler görüşleri mi yansıtıyor? (Herhangi bir kişinin düşünce ve

görüşlerini mi yansıtıyor?) 

Bilgiler güncel mi?

Gereksinim duyulan bilgi bulunabildi mi?

Farklı bakış açıları dikkate alındı mı?

Karşıt savlar birlikte yorumlandı mı?

Aynı konuda daha önce yapılanlarla karşılaştırıldı mı?

197

Bilgiyi düzenleme

Farklı bakış açılarına göre değerlendirme

Ana düşünce ve yan düşünceleri tanımlama

Bilgiler içinde yararlı ve zararlıyı ayırma

Olayları sıralama

Konu ile ilgili ve ilgisiz  ögeleri ayırma (bilgileri sınırlama)

Yazma

Raporun, özgün ya da bilinen formatta yazılması

198
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Davranış Tarzı Analizi

199

Davranış Tarzı Stilleri - Özellikler
 

 

Görev Yönelimli  

Konuşma 

Yönelimli  

 

İnsan Yönelimli  

Dinleme 
Yönelimli  

 

200

Davranış Tarzı Stilleri - Özellikler
 

 

Görev Yönelimli  

Konuşma 

Yönelimli  

 

İnsan Yönelimli  

Dinleme 
Yönelimli  

 
Planlama ve organizasyon, düzenli, titiz, mantıklı 
ve  ayrıntı yönelimlidir. Detaycıdır. Analitik, planlı 
çalışmak, tek bir işe odaklı,  yedekleme güç, geri 
bildirim süreci zayıf, derli toplu, kıyafete özen. 
Kararlarını somut verilere dayanarak alır. Tüm 
seçenekleri tartar. Geçmişten gelen kanıtlar arar. 
Sessizlik, kaliteli performans, çabuk bunalım. 

Güç sahibi olmak, açıklık, özgüven ve güven. 
Sonuç odaklıdır. Çabuk karar alır. 

Seçeneklerin olmasını tercih eder. Sorumluluk 
bilinci yüksektir. İtaat ister. 

Önce başarı şansını bilmek ister; daha sonra 
karar verir. Stres yaratır, Tezcanlılık, Patavatsızlık, 
dinlememe, düşük delegasyon, yetki vermeme 

Soğukkanlılık, uyumlu, sempatik, 
İyi bir dinleyicidir. Yardımseverdir. İyi bir takım 
üyesi, fikir birliği olduğunda kendisini rahat 
hisseder. Kurumdaş. Çekingendir, çatışmadan 
kaçınır. Huzuru korumaya çalışır. Acelesiz, 
dengeli, düzenli, sakin, rahat duruş, değişime 
zor adaptasyon

Arkadaşça, etkileyici, gülümsemek, duygusallık, 
göz teması, eğlenmek, geleceğe dönük, 
hayalperest, coşkulu ve heveslidir. Hayalleri ve 
fikirleri paylaşır. Yüksek ses ve enerjiye sahiptir. 
Çeşitliliğe ve motive edilmeye gereksinim duyar. 
İşbirliği içinde çalışır. Övülmeyi sever. Düzensiz. 
Motivasyonda dışa dönük.

201
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Problem Çözme 
Teknikleri

1

PROBLEM ÇÖZME 

TEKNİKLERİ

• Hakkında araştırma yapılacak, üzerinde     

düşünülecek, çözülecek sorundur.

2

Tabiat içinde insan diğer canlılardan 

ayıran en önemli özelliklerin 

başında; onun karşılaştığı 

problemleri, akıl, bilgi ve 

tecrübelerini kullanarak çözebilmesi 

gelir.

3
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• Her çevre ve her devir, insanın karşısına yeni problemler 

çıkartır. Her yaşın, cinsin, mesleğin v.s. ayrı problemleri 

vardır. 

Problemler;

Maddi,

Manevi,

Sosyal,

Psikolojik,

Bireysel olabilir.

4

Tarihin her devrinde, her coğrafyada insanlar 

karşılaştıkları problemleri kendilerine has 

yöntemlerle iyi veya kötü çözmüşlerdir. 

Problemler insanlarda onu çözme gücü olmasa,

insan uygarlığı olmazdı. İnsan topluluklarının 

karşılaştıkları problemleri çözme biçimlerine 

“KÜLTÜR” denmiştir.

İnsanlar bazen problemleri kendi yöntemleri ile

çözmeye çalışırken, bazen de başka toplum ve 

insanların çözüm biçimlerini benimseyip 

uygulamaya başlamışlardır. Bu nedenle, bütün 

insan toplumları arasında bir kültür yayılması ve 

buna bağlı olarak bir kültür değişmesi her dönemde

varolagelmiştir.

5

PROBLEMLERİN FARKINA VARMAYAN 

KİŞİNİN ONUN ÜZERİNDE DÜŞÜNMESİ VE 

ÇÖZÜMLER ÜRETMESİ MÜMKÜN 

DEĞİLDİR.

Mesela; Trafik Problemleri,

Çevre Kirlenmesi,

Öğrencilerin Okuldaki Problemleri,

Gençlik Problemleri,

v.s

6
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Ortaya konan problemi bütünüyle anlamaya çalışmamız 

gerekir. Teorik olarak kitaplardan ve kaynak kişilerden 

gerekse gözlem olarak çevreden, problem hakkında bilgi 

toplanmalıdır. Problemi iyice anlamadan, sınırlandırma ve 

tanımlamasını yapmadan onun üzerinde çözüm üretemeyiz.
7

PROBLEM(sorun), anlaşılıp tanımlandıktan 

sonra, problemi doğuran faktörler bulunmaya 

çalışılır. Problem neden kaynaklanmaktadır. Hangi 

nedenler problemi ne kadar etkilemektedir?

8

PROBLEM ÇÖZÜM 
AŞAMALARI

Problemin kaynağı olan faktörler tespit 

edildikten sonra, problemi çözebilecek bazı 

öneriler (çözüm yolları) geliştirilir. Bunların 

problemi ne kadar çözdüğü bilimsel 

tekniklerle ölçülmeye çalışılır. Bunun için, 

çözüm değişik örnek ve durumlar içinde 

yeniden değerlendirilir.

9
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PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

☺Beyin Fırtınası

☺Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

☺Pukö Döngüsü

☺Balık Kılçığı Şeması

☺Pareto Diyagramı

10

BEYİN FIRTINASI

Bireylerin eleştirilme endişesi olmadan 

fikirlerini rahatlıkla ifade ettikleri grup 

tartışma tekniğidir. Beyin fırtınası, 

değişik fikirlerin ortaya konulmasını 

destekler, böylece kısa sürede çok sayıda 

farklı fikirler üretilir. Bu fikirlerin 

uygulanmasında fikirlerin niteliğinden 

çok, sayıca çokluğu önemlidir. 11

Beyin Fırtınasının Yararları Nelerdir?

• Grubun bütün olarak bilgilerini ve 

deneyimlerini ortaya koymasına yardımcı olur.

• Yaratıcılığı destekler.

• Grubun bütününün katılımını sağlar.

12
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Beyin Fırtınası İçin Kurallar

• Her grup üyesi her seferinde yalnız bir 

fikir söyler.

• Fikirler dönüşümlü olarak söylenir.

• Fikirler söylenirken ortaya atılan fikirle 

ilgili olarak hiçbir yorum ve eleştiri 

yapılmaz, fikirler sorgulanmaz veya 

yargılanmaz.

• Hızla bir kişiden diğerine geçilir.

• Her fikir; çılgınca, mantıksızca, aptalca, 

uygun değil veya tekrar ediliyor gibi 

görünse bile, kabul edilir. 

13

Tartışma – Açıklama Bölümü

Bütün fikirlerin ortaya atılışı 

tamamlandıktan sonra tartışma / açıklama 

bölümüne geçilir. Ortaya atılan fikirler 

üzerinde tartışılarak fikirlerin ne olduğu 

tam olarak anlaşılması sağlanır. Bu bölüm 

sonunda bütün grup üyelerinin uzlaşması 

ve bir fikir üzerinde tartışılarak fikirlerin 

tam olarak anlaşılması sağlanır. Bu bölüm 

sonunda bütün grup üyelerinin uzlaşması 

ve bir fikir üzerinde hem fikir olması 

zorunluluk değildir.

14

Beyin Fırtınasını Ne Zaman 

Kullanabiliriz? 

• Amaçlar belirlenirken,

• Büyük değişim yaratacak fikirleri 

ortaya çıkarmada,

• Görüş birliğine ulaşmada,

• Yaratıcı fikirler üretmede

• Problem çözümünde 
15
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BEYİN FIRTINASI TEMEL KURALLARI

• Bütün fikirler kabul edilir ve listelenir

• Hiçbir öneri eleştirilmez.

• Fikirlerin özgürce açıklanması desteklenir.

• Fikirlerin sınıflandırılması sağlanır.

• Benzer fikirler fikri ortaya atanın kabulü ile 

gruplandırılır.

16

Beyin Fırtınası Tekniğini Uygulama Örnekleri:

Beyin fırtınası ile tartışılacak  konu ya da sorunlara 

örnek olarak şunlar verilebilir:

Öğrenme yetersizliği nedir?

Bisküvi fabrikasındaki pazarlama sorunları nasıl

çözülür?

Daha hızlı daha yavaştır. Örneğin…

Dedikodu nasıl yok edilir?

Mektup açacağı başka hangi amaçla kullanılabilir?

Kentlere göçü önlemenin yolları nelerdir?

Müzeler eğitimde daha işlevsel olarak kullanılabilir

mi?

İzci liderlerinin kendilerine özgü yön bulma

yöntemleri nelerdir?

17

ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ

“Ne demek Altı Şapkalı Düşünme 

Tekniği?” diye soruyor musunuz?

Bakın; Edward  De Bono denilen ve 

yaratıcı düşünme tekniklerinin doğrudan 

öğretimi konusunda uluslararası bir 

otorite olan insanlar faydalansın diye 

düşünme teknikleri üretmiş. Aslında 

burada açıklanan her şeyi bilmekteyiz. 

Ama bunları bir teknik olarak 

uygulamaktan kaçınmaktayız.

18
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BİR DÜŞÜNÜR GİBİ 

DAVRANIRSAK; GERÇEKTEN BİR 

DÜŞÜNÜR OLUR ÇIKARIZ…

Düşünce ve önerilerin belirli bir düzen 

içinde sunulması ve 

sistematikleştirilmesi için kullanılan 

bir yöntemdir. “Şapkalar” düşüncelerin 

ayrıştırılması için kullanılan bir 

semboldür. Şapkaların rengi değiştikçe 

rengin simgelendiği düşüncelerin 

belirli bir düzen içinde aktarılır.

19

Altı Şapkalı Düşünce Tekniği

Beyaz Şapka (NET BİLGİLER – Tarafsız 

Şapka): Beyaz tarafsız ve objektiftir. Bu 

şapka objektif olgular ve rakamlarla 

ilgilidir.Görüşülen konu ile ilgili net bilgiler, 

sayılar, araştırmalar, kanıtlanmış veriler 

ortaya koyar.

Kırmızı Şapka (DUYGULAR – Duygusal 

Şapka): Kırmızı; öfke, tutku ve duyguyu 

çağrıştırır. Duygusal bir bakış açısı verir. 
Konu ile ilgili olarak, kişilere hiçbir dayanağı 

olmadan hislerini söyleme şansı verir.

20

Siyah Şapka (TEHLİKELER – Kötümser Şapka):

Siyah karamsar ve olumsuzdur, kötümserdir. Bir şeyin 

niçin yapılmayacağını görür. Konunun riskleri, 

gelecekte doğuracağı problemler, eleştiriler ortaya 

çıkar. 

Sarı Şapka (AVANTAJLAR – İyimser Şapka): Sarı 

güneş gibi aydınlık ve olumludur. İyimser umutlu ve 

olumlu düşünme ile ilgilidir. İşin avantajları ortaya 

konulur. Getirileri göz önüne alınır. 

Yeşil Şapka (YARATICILIK – Yenilikçi Şapka) :

Yeşil verimli büyüme demektir. Yaratıcılık ve yeni 

fikirlerle ilgilidir. Konuyla ilgili alternatifler araştırılır. 

Yaratıcılık ön planda tutulur ve orijinal, yeni, üretken 

fikirler öne sürülmelidir. 
21
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Mavi Şapka (Serinkanlı Şapka): Mavi 

serinkanlılığı temsil eder ve her şeyin üstündeki 

göğün rengidir. Düşünme sürecinin düzenlenmesi  ve 

kontrolü ile uğraşır. Düşünce sistematize edilir,  

durum analizi yapılır ve özetlenir.

22

BALIK KILÇIĞI TEKNİĞİ

(Sebep – Sonuç Diyagramı)

Sebep-Sonuç DİYAGRAMI : Belirli bir problemin veya 

durumun olası nedenlerini belirlemek, ortaya çıkarmak için 

kullanılır. Grubun problemin içeriğine odaklanmasını sağlar 

Problem hakkındaki grup bilgisinin ortaya çıkmasını sağlar

Detaylı bir sebep-sonuç DİYAGRAMI balık kılçığı

şeklindedir, bu yüzden balık kılçığı DİYAGRAMI olarak da 

adlandırılır.

Şemanın yapısı üyelerin sistematik bir şekilde 

düşünmesine yardımcı olmaktadır.  
23

SEBEP-SONUÇ DİYAGRAMI AŞAĞIDAKİ ADIMLAR 

İZLENEREK OLUŞTURULUR: 

· Analiz edilen sorun açık bir şekilde tanımlanmalı ve ekip 

üyelerinin tümü tarafından anlaşıldığından emin olunmalıdır. 

· Sayfanın ortasına soldan sağa, sağ tarafta kutu içinde sonuç (sorun) 

yer alacak şekilde ana kılçık çizilir. Sonuca etki eden farklı kategoriler 

bu ana kılçık üzerine, yine kutu içinde olacak şekilde çizilir. Belirlenen 

diğer sebepler küçük kılçıklar olarak temel kılçıklara eklenir. 

· Temel kılçıklar olarak, personel, çevre, malzeme, yöntem, yönetim, 

ölçülebilirlik kullanılabilir ya da beyin fırtınası uygulanarak daha 

uygun olanları da bulunabilir. Başlıkların konu ile uyumlu ve mantıklı 

olması önemlidir. 

· Beyin fırtınası ya da diğer analiz yöntemleri kullanılarak sebepler 

bulunur. Sebeplerin kısa ve özlü tanımlar haline getirilmesi önemlidir. 

Sebeplerin belli bir kategori içinde diyagrama yerleştirilmesi ve 

sıralanması sorunun net bir şekilde görülmesine yardımcı olacaktır. 

· İlk kılçıktan başlayarak sebepler eklenir ve diğer kılçığa geçilir. 

Her kılçık veya sebep birçok alt kılçıklara sahip olabilir. Sebepler ve 

alt sebepler sıralanırken “Bu niçin oldu?” veya “Buna sebep olan 

nedir?” türü sorular sorulmalıdır. 

24
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PUKÖ DÖNGÜSÜ

(Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al)

PUKÖ adım - adım plan yaparak sonuca ulaşmakta 

kullanılan sistematik bir yaklaşımdır. 

PUKÖ

Planla Uygula

Kontrol EtÖnlem Al
25

PLANLA

•Amacın kesin belirlenmesi
(neyi başarmak istiyoruz, nerede, ne zaman ) 

•Hedeflerin belirlenmesi 

•Detaylı plan hazırlama (uygulama planı)

26

UYGULA

 İlgili her kişiyi bilgilendirme 

( Ne, Kim, Ne Zaman ) 

 Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme 

 Uygulama sonuçlarını yakın takip etme

27
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KONTROL ET

Hedef veya hedeflere ulaşıldı mı ?

Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme

İlgili kişileri bilgilendirme

28

ÖNLEM AL

 Etkili önlemleri standartlaştırma 

 Gerekli eğitim ve yönlendirmeleri 

sağlama 

 Kalıcı bir izleme sistemi kurma

29

ÖNLEM AL                                PLANLA
BİR SONRAKİ                                 NE 

YAPILACAK       
DÖNGÜ İÇİN                                NASIL 

YAPILACAK

KONTROL 
ET              UYGULA    

GERÇEKLEŞENLER                      
PLANLADIĞINI          PLANLA UYUMLU 

MU?                     UYGULA 

PUKÖ

30
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31

PROBLEM ÇÖZMEDE HERBERT SİMON 

YÖNTEMİ

1.BASAMAK :Problemlerin tanımlanması

2.BASAMAK :Problemlerle ilgili verilerin 

toplanması

3.BASAMAK :Probleme uygun olası 

çözüm yollarının sıralanması

4.BASAMAK :Olası çözümlerin probleme 

uygulanması

5.BASAMAK :Problem için en uygun 

olası çözümün seçimi

6.BASAMAK :Problem - çözüm sürecinin 

uygulanması.

32

Birinci basamak:

Bu bölümün girişinde gördüğümüz gibi, birinci basamağın 

gerçekleştirilmesi bazen oldukça zordur. Bunun nedeni, 

genellikle engelle problemi karıştırmamız ya da yeterli 

veriye sahip olmamamızdır. Bunun yanında tüm problem 

çevresinin çok dikkatli biçimde ayrıştırılması problemi 

belirleme işlemini oldukça kolaylaştırır.

İkinci basamak :  

“ Problemle ilgili verilerin toplanmasıdır.”

Problem-çözüm, problem durumuyla ilgili gerçeklerin 

(olguların) toplanmasını gerektirir. Bunlar , problem çözen 

kişinin, o anda bildiği ya da o ana kadar toplayabildiği 

gerçeklerdir (olgulardır). Tüm problem çevresinin 

ayrıştırılması, problemin durumu hakkında ne kadar bilgiye 

sahip olduğunuzu belirlemenin yanında, bilgi 

noksanlıklarınızı ne tür bir araştırmayla tamamlayacağınızı 

da ortaya çıkarabilir.

33
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Üçüncü basamak : “sıralanması”dır. Herhangi bir 

problem için olası en iyi çözüme, ancak değişik 

seçenek çözümler göz önünde bulundurulduktan 

sonra ulaşılabilir. Kabul edilebilir seçeneklerin bir 

listesini hazırlayabilmek için, problemi çözen kişi, 

seçenek çözümlerinin; engel ,amaç, ve kendisi

üzerindeki olası etkilerini bilmek zorundadır. Bu 

olası etkiler, ancak problem çevresine ilişkin üç öğe 

hakkındaki bilgi temele alınarak değerlendirilebilir 

ve tüm problem çevresinin analizi, bu bilgileri 

sağlayabilir.

Herhangi bir probleme uygun, olası çözümü neyin 

belirlediği ortaya çıkarmak için “KENDİNİ TANI” 

en güzel öneriyi oluşturmaktadır. Kendi görüşleriniz 

ve amaçlarınız belirli çözümlere izin 

vermeyecektirProbleme uygun olası çözüm 

yollarının.

34

Dördüncü basamak: Olası çözümlerin problemlere 

uygulanmasıdır. Belirlediğimiz herhangi bir yolun, 

kabul edilir olası çözüm olup olmadığını 

kanıtlamak için bu çözümü probleme uygularız. 

Kontrol amacıyla yapılan bu uygulama, ekonomi, 

uygunluk ve uygulanabilirlik gibi ölçütleri 

(Kriterleri) göz önünde bulundurur. Böylesi 

ölçütlerin belirli özellikleri çok öznel olabilir. Bu 

nedenle her zaman ölçütler, açık-seçik belirginliğe 

sahip değildir. Böylesi öznel, ölçütler, ancak  tüm 

problem çevresinin dikkatli analizi ile ortaya 

konabilir. 
35

Beşinci basamak: Problem için olası en uygun 

çözümün seçimidir. Kuşkusuz olası en iyi çözüm 

tüm ölçütleri karşılayan çözüm değildir. Sizin bütün 

ölçütleriniz geçerli olmadıkça bu seçim işlemi 

gerçekleşemez. Ölçütler de problemi çözenin, 

engelin ve amacın analizine dayanmadığı sürece 

geçerli olamaz.

Bütün ölçütleri geçersiz ve yetersiz ise , seçtiğimiz 

çözümün,  problem için en iyi çözüm  olmasını 

bekleyemezsiniz. 

Ölçütlerin geçersizliğinin temel nedeni , problem 

çevresinin bütün özelliklerini göz önünde 

bulundurmamanızdır .
36
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Altıncı basamak; Problem-çözüm sürecinin 

uygulanmasıdır. Tüm problem çevresinin analizi, 

problem-çözüm sürecinin uygulanabilmesi için, 

problemi çözen bireyin yeteneği hakkında pek çok 

bilgiyi ortaya çıkarır. Bu analiz, aynı zamanda, 

çözümün uygulanabilmesi için gerekli olan zaman, 

araç-gereç ve eğitim gereksinimi ortaya çıkarır.

Problem çözüm sürecinin tüm basamakları için, 

problem çevresinin analizi gereklidir. Problem 

çözümün ardışık altı basamağını rahatlıkla 

uygulayabilmeniz; büyük ölçüde, problem 

çevresinin birey, engel , amaç öğelerinin dikkatli 

biçimde analizine bağlıdır.
37

Problem çözmede Başarısızlık Nedenleri

Problemleri çözmek karışık bir süreçtir herkes her bir 

aşamasında gerektiği kadar etkili olamayabilir. Bunun 

sonuçlarını şu şekilde özetleyebiliriz.

• Metodik çalışmamak

• Yeterli istek ve kararlılığa sahip olmamak

• Problemi yanlış tanımlamak

• Gereken teknik ve yeteneklerden mahrum olmak

• Teknikleri etkili bir şekilde kullanamamak

• Yanlış bir teknik kullanmak

• Yetersiz yada doğru olmayan bilgi 

• Yaratıcı ve çözümleyici zihinsel yetenekleri yeterince 

kullanmamak

• Çözümü bir şekilde uygulamaya sokamamak

Yukarıdaki engeller dışında çözüm önünde duran bir çok 

gizli faktörde vardır. 
38

İş Ahlakı 
ve 

Sorumluluk

39
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AHLAK  KAVRAMININ  TANIMI

Toplum içinde kişilerin uydukları davranış 

biçimleri ve kurallardır. Tarafsız ve genel bir 

ifadeyle iyi ve kötü arasındaki niyet, karar ve 

etkinlik farklılığıdır. İkinci anlam daha genel 

geçerdir. Halk arasında ahlak, doğru ve haklı 

olan zorunlu davranış biçimidir.

40

İŞ AHLAKI’NIN TANIMI VE ORTAYA ÇIKIŞI

İş ahlakı uygulamalı bir ahlak bilgisidir ve iş 
hayatında

karşılaşılan tüm ahlaki sorunları inceler. 
Yolsuzluk, rüşvet,

hırsızlık, çetecilik, gibi konularla ülkemiz her 
gün yüz yüze

gelmektedir. Bu sorunlar işletme ve çevresi 
arasında, işletme

ve işletme içi arasında, işletme ve rakipleri 
arasında olabilir. 41

İş ahlakının tarihi gelişimi antik çağlara kadar uzanır. Eski 

Yunan ve Roma dünyasının yazar ve filozofları, işletmecilik 

ve ticari  faaliyetlere iyi gözle bakmazlardı. Çünkü bu tür 

faaliyetleri para kazanma hırsı, yalan ve dolanla karışmış 

dejenere edileceğini düşünürlerdi. Zaten aristokrasinin egemen 

olduğu bu tür köleci medeniyetlerde el emeğine ve fiziki 

çabaya dayanan faaliyetler küçümsenirdi.

 1900-1920 Arası İş ahlakı arayan iş dünyası

 1920-1950 Profesyonellik ve iş ahlakı

 1950-1970 İşi ahlakı ve büyüyen karmaşıklık

 1970-1990 İş ahlakında düzen getirme girişimleri

 1990 ve sonrası itibaren Küresel İş ahlakı

42
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İŞ AHLAKI’NIN GEREĞİ
Dünya nüfusu giderek artmaktadır. Bu artış sebebiyle daha fazla iş 
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla daha fazla istihdam 
olanakları geliştirilmelidir.

Küreselleşme sonucunda çeşitli ulusların insanlarının aynı 
firmalarda çalışması yeni ahlaki sorunların ortaya çıkmasına sebep 
olmaktadır.  

Bu nedenle iş ahlakı ;

-Çalışanlarda ve müşterilerde sosyal sorumluluk duygusunu 
geliştirir.

-Hissedarlara karşı sorumluluk duygusunu geliştirir.

-Topluma karşı sorumluluk duygusu geliştirir.

43

Ahlaki Değerler Bir Tehdit 

midir, Yoksa Fırsat mı?

44

İş Yaşamında Ahlaka Aykırı Davranmanın 

Bedeli

İş hayatı bencil çıkarcı, hoşgörüsüz ve vurdumduymaz 

işletmeci örnekleri ile doludur. 

Bu tür davranışlar ise başlıca üç türlü bedel ödemeyi ya 

da  zararı ortaya çıkarmaktadır.

KİŞİSEL ZARAR

KURUMSAL ZARAR

TOPLUMSAL ZARAR

45
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İş Ahlakının Bozulması

 Hırsızlık

 Yolsuzluk

 Rüşvet

 İrtikap

 Yalancılık

 Dolandırıcılık v.s. Olarak sayılabilir.

46

İş Ahlakının Bozulma Nedenleri

 Ahlaki eğitimin yetersizliği,

 Denetim mekanizmalarının yetersizliği,

 Caydırıcı cezaların yokluğu ya da azlığı,

 Mahkemelerin yavaş işlemesi,

 Bürokrasinin çokluğu ve karmaşıklığı,

 Dürüstlüğün ödüllendirilmeyişi,

 Medyanın olumsuz yayınları,

 Toplumda öne çıkmış kişilerin yolsuzluğa bulaşması,

 Kamu görevlilerinin maaşlarının düşüklüğü,

 Enflasyonun ve ekonomik krizlerin ahlaki değerlerde yol açtığı 
tahribat,

 Dini inançların zayıflığı,

 Eğitim sisteminin çarpıklığı ve aile düzeninin bozukluğu,

 Kültürel yozlaşma vb.

47

İş Ahlakının Düzeltmenin Yolları

 Hukuk alanında caydırıcı cezaların arttırılması ve hukuk 
düzeninin işlerliğinin sağlanması,

 Denetim mekanizmalarının bir yandan etkinliğinin 
arttırarak, diğer yandan genişletilmesi ve tüm fertlere bu 
bilincin aşılanması,

 Dini ve ahlaki eğitime önem erilerek, otokontrol 
duygusunun geliştirilmesi,

 Ekonominin iyileştirilmesi ve halkın refahının arttırılması,

 Dürüstlüğün değer kazandığı, gayri ahlaki davranışların ise 
şiddetle kınandığı bir kültürel anlayışın oluşturulması.

48
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SOSYAL SORUMLULUK

Kişi ve kurumların yasa ve 

yönetmeliklerden kaynaklanmayan bazı karar 

ve uygulamaları ekonomik ve sosyal 

gelişmeye katkı yapmak adına gönüllü olarak 

yerine getirmeleri sosyal sorumluluk olarak 

tanımlanmaktadır.

49

İşverenin Devlete Karşı Sorumlulukları:

 Haksız kazanç peşinde koşmamak(yapmadığı ya da 
eksik yaptığı hizmetin bedelini almak)

 Vergisini tam ve zamanında ödemek(vergi kaçırmamak 
ve geciktirmemek)

 Çocuk işçi ve kaçak işçi çalıştırmamak

 İhalelerde haksızlık yapmamak(rakipleri devre dışı 
bırakmak, maliyeti düşürücü hilelilere başvurmak)

 Dürüst beyan vermek(kazancını tam göstermek)

 Az gelişmiş yerlere yatırım yapmak

50

İşverenin İşçilere Karşı Sorumlulukları:

 İş sağlığı ve güvenliğini artırmak(yasaların 
öngördüğünün ötesinde iyileştirmeler yapmak)

 Ücretini yeterli ve zamanında ödemek(işin ve hayat 
standardının karşılığı ücret vermek)

 Adil davranmak(terfi, tayin, ücret işten çıkarma)

 Kadın çalışanlara ve özürlülere pozitif ayrımcılık 
yapmak

 Değer vermek ve belli etmek(takdir, teşekkür, fikrini 
alma

 Başarıları hakça ödüllendirmek(buluş ve yeniliklerde 
denk ödül vermek)

 Özel günlerinde hatırlamak

 Sosyal ihtiyaçlarını gözetmek

51
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İşçinin İşverene Karşı Sorumlulukları:

 İşini dürüstçe yapmak(kendinden beklenen performansı sergilemek)

 Çalıp çırpmamak(hırsızlık ve yolsuzluk yapmamak)

 Aletleri hor kullanmamak(aletleri kırılacak, bozulacak şekilde kullanmamak)

 İşletmenin sırlarını yaymamak(başka işletme ve kişilere bilgi vermemek)

 Saygılı olmak(yönetime ve iş arkadaşlarına karşı)

 Tasarruflu davranmak(israftan kaçınmak ve ıskartayı azaltmak)

 Çalışma arkadaşları ile iyi geçinmek, huzursuzluk çıkarmamak.

 Çalışma sürelerine ve giriş-çıkış zamanlarına uymak

 İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak

İşverenin Çevreye Karşı Sorumlulukları :

 Bitki ve hayvan varlığını tehlikeye düşürmemek

 Havayı ve su kaynaklarını kirletmemek

 Gürültü yapmamak

 Doğal görüntüyü bozmamak

 Tarihi ve kültürel eserlere zarar vermemek(v.s.)

52

İşverenin Tüketiciye Karşı Sorumlulukları:

 Kaliteli ve ergonomik ürünler sunmak

 Piyasa şartlarını fiyatı yükseltme yönünde 
kullanmamak

 Tüketicinin sağlığını tehlikeye atacak ürünler 
üretmemek

 Satışı artırmak adına yalan beyanlarda 
bulunmamak

 Satış sonrası bakım-onarım hizmetlerini 
aksatmamak

 İade ve değişim durumlarında kolaylık 
göstermek(v.b.)

53

Sosyal Sorumluluk Standardı (SA 8000- Social 
Accountability İnternational)

SA 8000 sosyal sorumluluk uygulamalarını belli prensipler altında

toplamayı amaçlayan kurallar bütünü olarak tanımlanabilir.

Tüm dünyada SA 8000 standardı olarak bilinen standart 1997 yılında

ABD’de Ekonomik Öncelikler Konseyi Akreditasyon Merkezi

(CEPAA) tarafından geliştirilmiştir. Standardın geliştirilmesinde; BM

insan hakları evrensel beyannamesi ve BM çocuk hakları sözleşmeleri

ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün prensip ve kurallarından

Yararlanılmıştır. Dolayısı ile SA8000 standardı çalışma hayatının

özellikle insani boyutuna ilişkin konuları da içinde alan kapsamdaki

bir standarttır denilebilir.
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SA 8000 Standardını Ortaya Çıkaran Nedenler

 Kötü Çalışma Şartlarının ve Çocuk İşçi 
Çalıştırılmasının

Önlenmesi

• 15 saate varan çalışma süreleri 

• Kısa çalışma molaları 

• İş sağlığı ve güvenliğinin yokluğu yada azlığı

• Kadın ve çocuk işçilere ağır işler yaptırılması

• Sigortasız çalıştırılma

Bu şartların varlığı tüm dünyada iki önemli sorunu ortaya

çıkarmıştır:

• İnsan hakları evrensel beyannamesine aykırılık

• Küresel şirketlerin yol açtığı haksız rekabet

55

 Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

 Tüketicilerin Bilinçlenmesi

Sivil toplum örgütlerinin çalışmaları sonucunda 
tüketiciler

bilinçlenmiş ve bu konuya önem veren firmalar 
ürünlerinin

üzerine:

“Bu ürünün üretilmesinde çocuk işçi çalıştırılmamıştır.”

“Çevre sağlığı ve insan sağlığına zarar verici bir 
uygulama

yapılmamıştır.” gibi notlar yazmışlardır.

 Yeni Yönetim Teknikleri ve Standartlarının 
Oluşması

56

Türkiye’de 6 firmada SA 8000 standardı uygulanmaktadır. 

Bunlar; Marshall Boya, Beko, Alorka Carrier,Topkapı 

İplik, Socotab Tütün, Yeşim Tekstil.

Ülkeler bazında SA 8000 belgeli firma sayısı:
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SA 8000 Sorumluluk Standardının Kapsamı ve 
Şartları

SA 8000 dört bölümden oluşmaktadır. Birici bölümde standardın

amacı, ikinci bölümde belgeyi alabilmek için yapılması gerekenler,

ILO’nun temel düzenleyicileri ve BM’nin anayasası yer almakta,

üçüncü ve dördüncü bölümde ise işletmenin standart çerçevesinde

uyması gereken şartlar belirtilmektedir. Bunlar;

 Çocuk İşçi Çalıştırma

 Zorla Çalıştırma 

 Sağlık ve Güvenlik 

 Örgütleme ve Toplu Sözleşme Hakkı

 Ayrımcılık 

 Disiplin Uygulamaları 

 Çalışma Saatleri

 Ücretlendirme 

 Yönetim Sistemleri
58

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardının Firmalara Faydaları

 İnsan Kaynaklarına Yatırım

 İşgörenlerin Moral ve Motivasyonlarındaki Artış

 Uluslararası ve Yerel Pazarlarda Prestij Artışı

 Yatırımcıların ve Tüketicilerin Şirkete Olan Güveni

 Tedarikçilerin Denetiminin Sağladığı Avantaj

 Azalan İşgören Devamsızlığı ve İş Kazaları

 Düşen İşgücü Maliyeti

59

Belgeleme Süreci 
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı denetimi SAI tarafından değil,

SAI tarafından akredite edilmiş, bağımsız belgelendirme firmalarınca yapılır.

Belgelendirme firmaları belirli sürelerde SAI tarafından, SA 80000

denetimlerinin uygunluğunun araştırılması için denetlenirler. SA 8000

standardına göre akredite olabilmek için belgelendirme firmaları, ISO/ISO/IEC

Guide 62, SAI Guideline I dokümanlarındaki maddeleri karşılamak

zorundadırlar. Belgelendirme firmalarında SA 8000 Sosyal Sorumluluk

standardını denetlemek için çalışan denetçiler SA  8000 denetçi eğitimini

almalılar ve bu eğitim sonunda uygulanan sınavdan başarı ile geçmiş

olmalılardır. 
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SA 8000 belgelendirme dört aşamadan oluşmaktadır.

1.Planlama: Denetime girecek olan örgüt üst yönetimi, 
belgelendirmeden sorumlu olacak, konu ile ilgili bilgisi ve 
deneyimi olan bir çalışanı denetimden sorumlu olarak 
görevlendirir.

2.Uygulama: SA 8000 standardının maddelerini 
uygulandığına dair kayıtlar tutulur.

3.Kontrol: Örgüt kendini hazır hissettiğinde bir ön denetim 
yapılabilir. Bu ön denetimde çıkan uygunsuzluklar 
belgelendirme denetimini etkilemez. Ön denetimde ortaya 
çıkan uygunsuzluklar belgelendirme denetiminden önce 
düzeltilebilir.

4.Periyodik Kontrol: SA 8000 belgesi 3 yıl geçerlidir. Her 6 
ayda bir şirket gözetim denetimlerine gider. Bu şekilde 
örgütün standardın gerekliliklerine sürekli olarak uyup 
uymadığı kontrol edilir.

61

İNSAN 
İLİŞKİLERİNDE 

NEZAKET

62
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Görgü ve Nezaket; 

Zorunluluk olmadan, karşılık 

beklemeden, geleneklere uygun, güvenli, 

ölçülü, hoşgörülü, yakışık alan sadelik 

içinde rahat ve akıcı sözler ve 

hareketlerle kişinin yarattığı bir etkidir.
64

Görgü ve nezaket kuralları, karşılıklı saygı

ve anlayış temeline dayanır.

Zira nezaket ve incelik, insan olarak ömür

boyu özenle korumamız gereken en değerli

özelliklerimizdendir.

65

Aslında görgü kuralları bize zorla kabul ettirilmek

istenen, laf olsun diye konulmuş, yaradılışımıza ters

düşen şeyler değillerdir.

Aksine toplum içinde yaşamayı kolaylaştıran, toplum

hayatının düzenlenmesinde etkili olan ve insanların

birbirleriyle olan ilişkilerin sağlıklı ve tutarlı olmasını

sağlayan kurallardır. Bu kurallar toplumdaki uygarlık

düzeyinin de göstergesidir.
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Genel görgü kurallarına uyma zorunluluğu yoktur.

Yani hukuken suç sayılmaz. Genel geçer ahlak beni

ilgilendirmez diyebilirsiniz. Ancak, toplum, genel

görgü kurallarına uymayanları cahil, bencil, kaba,

saygısız gibi sıfatlarla tanımlar ve kınar.

67

Görgü kurallarına uymak diğer insanlara saygı 
göstermektir.

Onların duygularına önem verdiğiniz mesajını
göndermek demektir.

Toplum hayatının düzenlenmesinde etkili
olan genel görgü kurallarına uyan kişileri, terbiyeli,
saygılı, nazik olarak nitelemek mümkündür.

68

Görgü Kurallarının Faydaları;

Belirsizliği azaltarak öngörülebilirlik ve istikrar
sağlar.

İnsan davranışlarına denetim ve sınırlama
getirirler, böylece insanı ve çevresini o insanın
zaaflarından (zayıf yönlerinden) ve hatalarından
korurlar.

Bireyi özgür kılarlar. Çünkü neyi özgürce
yapabileceklerini, neyi yapmaları halinde hangi
tepki ile karşılaşacaklarını belirler.
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Samimi, güvenilir, sakin ve doğal davranışlar 
içinde olunmalıdır.

İletişim hem beden hareketlerini hem de sözlü 
ifadeyi kapsamalıdır.

Konuşurken karşınızdaki insana bakmalı ve kollar 
kavuşturulmamalıdır. 

Normal hızda konuşulmalıdır. Ne çok hızlı ne çok 
yavaş.

70

İltifat alındığında fazla alçak gönüllü 
olunmamalıdır.
İltifatın gerekmediğini açıklamaya çalışmayın. 
Basit bir "teşekkürler" hem yeterli hem de kibarca 
olacaktır. 

Birisi eleştirileceği zaman karşıdaki insanın 
duyguları göz önünde bulundurulmalı ve kişi ile 
özel olarak konuşmaya özen gösterilmelidir. 
Yakıştırma yapmaktan kaçınılmalı ve sorun 
kişiselleştirilmemelidir.
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Birisi sizi eleştirdiğinde sakin olunmalıdır.
Savunmaya geçmemeye özen gösterin. Eğer kişi 
sizi insanların içinde ve kabaca eleştiriyor ise 
içgüdüsel olarak reaksiyon göstermek 
isteyebilirsiniz fakat en iyisi basitçe "Düşünceni 
özel olarak bana iletmeni tercih ederdim" deyin.

Her zaman "Lütfen" ve "Teşekkür ederim" 
denilmelidir.

Argo sözcükler kullanılmamalıdır.
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Kadın ve erkek kendisine uygun kıyafet seçmelidir.
Bulunduğu yer veya toplumun kabul etmeyeceği 
kıyafetleri giyinmekten kaçınmalıdır.

Kıyafet seçerken kişinin yaşı, fiziki yapısı, cinsiyeti, 
mesleği gibi hususlar dikkate alınmalıdır. 

İş yerinde sade giyinmeye özen gösterilmelidir.

73

Önemli toplantılarda; toplantının yeri, zamanı ve 
özelliği dikkate alınarak uygun kıyafetle 
gidilmelidir.

Misafir karşılama veya kabul etme sırasında da 
uygun kıyafet seçip giyinilmelidir.

Elbise, gömlek, kravat, ayakkabı, şapka gibi 
eşyalar arasında uyum sağlanmalıdır.

Sökük, yırtık, ütüsüz elbise, boyasız ayakkabı 
giyinilmemelidir.

74

Telefon eden karşıdakine önce kendisini 
tanıtmalıdır.

Sekreter aracılığı ile yapılan telefon 
görüşmelerinde astın telefonu üst makamda olana 
bağlanmalıdır.

Ölçülü ve nazik bir dil kullanılarak istek uygun bir 
ses tonu ile anlatılmalıdır.

Sabah saat 10.00’dan önce, akşam saat 22.00’dan 
sonra telefon edilmelidir. (özel durumlar dışında).

75



05.09.2019

26

Telefonda gizli konular konuşulmamalıdır.

Cep telefonları uygun olmayan yer ve 
zamanlarda kapalı tutulmalıdır.

Cep telefonuyla konuşurken sesin seviyesi 
ayarlanmalıdır.

76

Kıyafet kuralına uyulmalıdır.
Eğer belli bir kural yok ise üst düzey yöneticilerden örnek 
alınmalı, kadınlar dekolte kıyafetlerine dikkat etmelidir.

Bütün toplantılara tam zamanında gelinmelidir.

Gerekli olması halinde not tutulmalıdır.

Toplantı sırasında telefon kapalı tutulmalıdır. 
Eğer kapatılamıyorsa o zaman kapının yakınına oturulmalı,  
böylece telefon çaldığında sessizce dışarı çıkabilmelidir.

77

Oturuşa ve duruşa dikkat edilmeli, koltuğa gömülerek 
oturulmamalıdır. 
Sandalye geriye yaslanılmamalı, kollar göğüs üzerinde 
kavuşturulmamalıdır.

İşyerindeki en üst amirle görüşmek istendiğinde önce 
sekreterinden randevu talep edilmelidir.
Amirin odasına girerken ve konuşma sonunda yerinizden 
kalkıp çıkarken ceket kapatılmalıdır (Erkekler).
Amir teklif etmeden oturulmamalıdır.
(Mevcut pozisyonunuz ve samimiyetinize bağlı olarak 
değişebilir).
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Toplantılarda oturulacak yer belirlenmiş olacağından 
uygunsuz bir yere oturulmamalıdır.
Toplantıyı yönetenin isteği veya onayı ile söz alınmalıdır.
(Konuşma isteğinizi yöneticiyle bakıştığınızda kolunuzu 
kaldırarak belli edilmelidir.).

Oda başkalarıyla paylaşılıyorsa telefonu sık meşgul 
etmemeli, uzun telefon konuşmaları yapmamalı, müzik 
dinlemek ve ziyaretçi kabul etmeden önce izin alınmalıdır.
Odanın ortak giderleri varsa bunlara katılma konusunda 
duyarlı olunmalıdır.

79

‘‘Nazik sözlerin söylenmesi 
çabuk ve kolay olabilir 

ama etkisi gerçekten sonsuzdur…’’

80

Ufacık bir söz 
birinin gününü aydınlatabilir.

Kendinden Emin Olma
Özgüven

Ve
Benlik 
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BENLİK NEDİR?

• Kişinin tavır alışlarını, çevresini 
algılayışını, gösterdiği uyum tarzını ve 
tepkilerini «kişilik» başlığı altında 
topluyoruz. Kişiliğin bir alt yapısı da 
benliktir. Kısaca benlik kavramı bireyin 
kim olduğuna ilişkin fikrini ifade eder.
Kişiliği yönlendiren, biçimlendiren bir 
ögedir.

82

ÖZGÜVEN=BENLİK SAYGISI
NEDİR?

• Özgüven; hem kişinin kendisine 
ilişkin düşünceleri (zekiyim, sevilen 
bir insanım…), hem bu düşüncelerin 
yol açtığı duyguları (umutsuzluk, 
gurur, utanç…) hem de bu duygu ve 
düşüncelerin ifadesi olan davranışları 
(çekingenlik, dikkat, iddiacılık…) 
içeren bir kavramdır.

83

ÖZGÜVEN=BENLİK SAYGISI
NEDİR?

• Özgüven önemli bir kişisel 
özelliktir; yaşamla baş etmemizi ve 
sorunlarla gerçekçi bir şekilde 
mücadele etmemizi sağlar ve 
zorluklara dayanmamızı 
kolaylaştırır. 
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ÖZGÜVEN

85

• Benlik saygısının seviyesi, kişinin 
okul ve işteki başarı ve becerisini, 
stres ile başa çıkma etkinliğini, 
arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinin 
gelişmesini, canlılık ve 
eğlenebilirlik derecesini 
etkilemektedir. 

86

Özgüven Ne Değildir?

• Özgüven sonsuz bir özgürlük 
duygusu değildir;

• kişinin "kendimi seviyorum" diye 
sınırlarını bilmeden hep kendi 
ihtiyaçlarını düşünerek hareket 
etmesi değildir.
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Özgüvenli insan bencil değildir!

88

…Özgüvenli İnsan…

• Hedefi olur.

• Kendine güvenir.

• Kendini sever.

• Kendini tanır.

• Herkesle iletişim kurar.

• Kendini iyi ifade eder.

• Derslerde aktif olur.

89

Özgüvenli mi olmak 

istiyorsunuz???
• Eğer, siz de özgüveninizi kazanmak ve 

geliştirmek istiyorsanız, yeteneklerinizi 
önemseyin ve kabuğunuzdan çıkın. 

• Daha rahat ve girişken davranmayı 
öğrenin. 

• Fikirlerinizi daha sesli ifade edin. 

• Sorumluluklar alın. Aldığınız 
sorumluluklarınızı zamanında ve doğru 
bir şekilde yerine getirirseniz ailenizin 
güvenini de kazanmış olacaksınız.
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91

92

«Kendinin efendisi ol! Hayatta 
en büyük isteğim, kendime 
yapabileceğimin en iyisini 
yaptıran olmaktır.»  

R. W. Emerson
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Ve küçük bir hikaye…
Bir zamanlar hayvanlar âleminin sevimli 
yaratıklarından kurbağalar, kendi aralarında bir 
yarışma düzenlemişler. Hedefin yüksek bir tepeye 
çıkmak olduğu bu yarışmaya kalabalık bir kurbağa 
sürüsü de seyirci olarak katılmışlar. Seyircilerden 
hiçbir kurbağa, yarışçıların bu yüksek tepeye 
çıkabilmesine ihtimal vermediği gibi 
“Zavallı arkadaşlarımız, asla başaramayacaksınız, 
vazgeçin bu sevdadan!” diye tezahüratta 
bulunuyorlarmış. Seyircilerin bu bağrışları sonucu 
azmini yitiren yarışmacılar, teker teker yarışmayı 
bırakmışlar. Sadece bir kurbağa, ümitleri tükenen 
diğer arkadaşlarına inat, büyük bir gayret ve çaba 
sonucu tepeye çıkmayı başarmış.

94

• Hayret içinde kalan diğer arkadaşları bu 
mücadeleyi nasıl kazandığını merak 
etmişler. Kazanan kurbağanın yanına 
yaklaşarak, “Bunu nasıl başardın, bu 
başarının sırrı nedir?” diye sormuşlar. 
Ne yazık ki cevap alamamışlar.

Çünkü yarışmayı kazanan kurbağa 
sağırmış…

95

«Eğer başkalarının gelecekle ilgili 
olumsuz beklentilerini 
kabullenirseniz, kendinizle ilgili 
sonucu asla değiştiremezsiniz.»

Michael Jordan
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Başarı öyküleri kendine inanan 
insanların anılarıyla yazılır. Kendi 
başarı öykünüzü oluşturmak 
dileğiyle,

Tüm öğrencilere hedeflerine ulaşma 
yönünde başarılar diliyorum… 

97

İŞ VE SOSYAL HAYATTA 
ENERJİK OLMAK

(MOTİVASYON )

98

MOTİVASYON

MOTİVASYON
(GÜDÜLENME)
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Bir gün kurbağaların yarışı varmış. Hedef, çok yüksek 
bir kulenin tepesine çıkmakmış. Bir sürü kurbağa da 
arkadaşlarını seyretmek için toplanmışlar. Ve yarış 
başlamış. Gerçekte seyirciler arasında hiçbiri 
yarışmacıların kulenin tepesine çıkabileceğine 
inanmıyormuş.

Sadece seyirci kurbağalardan gelen; 
“Zavallılar! Hiçbir zaman başaramayacaklar!” sesi 
duyulabiliyormuş. Yarışmaya başlayan kurbağalar 
kulenin tepesine ulaşamayınca teker teker yarısı 
bırakmaya başlamışlar. İçlerinden sadece bir tanesi 
inatla ve yılmadan kuleye tırmanmaya çalışıyormuş. 

100

Seyirciler bağırıyorlarmış “Zavallılar! Hiçbir zaman 
başaramayacaklar!" Sonunda, bir tanesi hariç, diğer 
kurbağaların hepsinin ümitleri kırılmış ve bırakmışlar. 
Ama kalan son kurbağa büyük bir gayret ile mücadele 
ederek kulenin tepesine çıkmayı başarmış. 

Diğerleri hayret içinde bu işi nasıl başardığını 
öğrenmek istemişler. Bir kurbağa ona yaklaşmış ve 
sormuş bu işi nasıl basardın diye. O anda farkına 
varmışlar ki ... Kuleye çıkan kurbağa sağırmış!

Farkında olsak da olmasak da, kendi başımıza bir iş 
başarmaya kalktığımızda çoğu zaman çevremizdeki 
insanların yapamayacağımız başaramayacağımızı 
anlatan olumsuz mesajları ile karşılaşırız.

101

GÜDÜ

• Güdü, davranışa enerji ve yön veren güçtür; 
bu güç organizmayı etkileyerek bir amaç için 
harekete geçmeye sevk eder. 

• Güdü, istekleri, arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri 
ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır. 

102



05.09.2019

35

DÜRTÜ-İHTİYAÇ

• Açlık susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik kökenli 
güdülere dürtü denilmektedir. 

• Bilme ve başarma isteği gibi insani dürtülere 
ise ihtiyaç denir.

103

Motivasyon, biliş ve davranış

Boyutunda harekete geçiren,

Öğrenmeyi sağlayan itici bir güçtür.

Bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi 

ve isteklendirilmesi süreci

104
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Motivasyon türleri

• 1. İçsel     Motivasyon

• 2. Dışsal  Motivasyon

106

İçsel Motivasyon
• Kişinin kendi içinden, kendi isteği ile başarılı olma 

arzusudur. 
• İçsel motivasyonun en iyi harekete geçirici motivasyon 

olduğu kabul edilmektedir.
– İhtiyaçlar,
– arzular,
– ilgiler,
– sevgiler... 

• Örneğin, matematiğe ilgi duyan bir çocuk ona “yap” 
denmeden, kendisi istediği için matematik çalışıyorsa 
içsel olarak güdülenmiştir.

• Bireyi hareketlendiren, iten en önemli etkenlerdir. 107

İçsel Motivasyonu Destekleyici
Etmenler

• Sırtını okşama,                                                   • Sosyal destekleyiciler,
• Cesaretlendirici görevler,                                 • Belli becerilerin üstesinden   

gelme arzusu,
• Destekleyici çalışma / yaşama  ortamı,        • Kişinin istekli olması,
• İş / eğitim yaşantısından  hoşnut olma,       • Becerilerine inanma,
• Umutsuzluktan kaçınma,                                 • Başarı fırsatları yaratma,
• Kişileri birey olarak değerlendirme,      
• Risk alma davranışını cesaretlendirme,
• İlgiyi iletişime katma,                         • Kendini değerli algılamasını oluşturma,
• Güvenle kabul etme,                          • Bilgi edinme arzusu,
• İçgörü geliştirme,                                 • Merak,
• Otonomi - Faaliyetlerin kendi seçimi olması,
• Özdeşleşme, içselleştirme

108
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Dışsal Motivasyon

• Dışsal güdüler çevresel uyarıcılar yardımıyla bireyi 
harekete geçiren güdülerdir.

• Ödüller,

• Çevreden davranışa yansıyan tüm etkiler,

• Çevrenin davranışı kontrol etmesi.

• Örneğin, annesinin “yemeğini yemezsen oyun 
oynayamazsın” demesi üzerine yemeğini yemeye 
başlayan çocuk dışsal olarak güdülenmiştir. Bu çocuğun 
güdülenmesine yol açan etken yemek yemeyi seviyor 
olması değil, oyun oynamak için yemeği araç olarak 
kullanmasıdır. 

109

Dışsal Motivasyonu Destekleyici
Etmenler

• Not   (performans  puanı),        • Mükâfat,

• Ödül,                                               • Sertifika,

• Kupa,                                              • Madalya,

• Kulüp ve dernek üyeliği,            • Rekabet,

• Tasdik edilme   veya benimsenme arzusu,

• Arkadaş baskısı.

110

• Birincil Güdüler: Hedefleri doğuştan olan 
güdülerdir.

–Açlık ve susuzluk güdüleri
–Cinsellik ve analık güdüleri
–Faaliyet güdüleri

• Sosyal(İkincil) Güdüler: Doğrudan doğruya 
ya da dolaylı olarak diğer insanlarla ilgili 
olan güdülerdir.

 Bağlanma güdüsü

 Başarı güdüsü

Birincil ve İkincil Güdüler

111
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Durumluk Ve Sürekli Güdüler 

• Durumluk güdü, belli bir durumun etkisiyle 
ortaya çıkar ve geçicidir. Sürekli güdü ise 
kalıcıdır. 

• Örneğin, Bir dersi sevmeyen fakat sınava 
gireceği için o dersi çalışan bir öğrencinin 
güdüsü durumluktur. Ama o derse ilgi duyan, 
bu alanı öğrenmek için çalışan bir öğrencinin 
güdüsü ise süreklidir.

112

• Güdü döngüsü şu şekilde meydana gelir: 

• 1-İhtiyaç hissedilir 

• 2-İhtiyacı gidermeye yönelik davranış oluşur 

• 3-ihtiyaç giderilir

• Gereksinme – Uyarılma – Davranış – Doyum (amaç)

113
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115

• Motivasyon, optimum bir seviyede 
tutulmalıdır.

• Yüksek motivasyon da düşük motivasyon 
kadar tehlikelidir.

116

117
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Davranışçı yaklaşım

• Organizma pekiştirilen davranışı tekrar elde etme 
eğilimindedir. 

• Sınıfta sorulan sorulara doğru cevap veren 
öğrenciler pekiştirildiğinde daha sonraki sorulara 
cevap vermeye güdülenir.

• Bu yaklaşımda pekiştireçler içsel ihtiyaçlardan daha 
önemlidir.

118

• Hiç hareket etmeyen bir eşeğiniz olduğunu 
düşünün. Hayvanı hareket ettirmenin yolları ya bir 
sopayla vurmak ya da üvendireyle dürtmektir. 
Kullanılabilecek diğer bir yöntem ise burnunun tam 
ucunda bir havuç sallandırmaktır.

• Eğer eşek aç ise bu havucu yemek için hareket 
edecektir. Fakat aç değil ve daha önce çok havuç 
yemişse, bu yöntem işe yaramayacaktır. O zaman 
hayvana büyük bir sopa gösterdiğinizde, eşek daha 
önceden yediği dayaklardan neden sonuç ilişkisi ile 
belleğine kazınan sopa korkusu ile hareket 
edecektir.

119

• Pozitif motivasyon ve ödül arasında sıklıkla 
doğrudan bir ilişki kurulur.

• Ödülün, pozitif motivasyona ve dolayısıyla başarıya 
gittiğini savunanlar vardır. Bunu bir süreklilik 
halinde doğrulayamayız.

• Ne sürekli ödüllendirme ne de sürekli cezalandırma 
doğru motivasyon modeli olarak öngörülemez.

120
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Bilişsel yaklaşım
• İçsel motivasyon ön plandadır yani davranışçı 

yaklaşımın uzağında bir görüştür. 

• Bu yaklaşımda esas olan kişinin kendi amaçlarını 
saptaması ve bunlar için güdülenmesidir. 

• Burada davranışları bilme, dengeleme, dünyayı anlama 
gibi gereksinimleri karşılamak önemlidir.

• Hoşlandığı bir dersin sınavına çalışan bir öğrenci 
yorgunlunun, açlığının ya da uykusuzluğunun farkında 
olmayabilir. Çünkü, amaçlarını gerçekleştirme gibi içsel 
ihtiyaç onu etkilemektedir.

121

Sosyal Öğrenme Yaklaşımı

• Davranışçı ve bilişsel yaklaşımın özelliklerini içerdiği 
gibi yeni boyutlar da ekler. Bu da çevresel faktörün 
etkisidir.

• Bireyin amacına ulaşma beklentileri

• Amacın birey için değeri

• Bireyin yapılacak işe yönelik tepkisi

122

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi

• Maslow, insanın ceza ve ödül gibi harici güdülerle 
değil, iç ihtiyaç programı ile motive olduğunu 
savunur.

• Başka bir ifade ile bireyin güdülenmesinin 
temelinde ihtiyaçlar vardır.

123
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• Vroom tarafından geliştirilen bu modelde ortaya
konulan güdülenme (motivasyon) kişinin aradığı
değerlerle, belirli bir hareketin bu değerlere yol
açma olasılığına ilişkin tahminin çarpımıdır.

Arzulama Derecesi x Bekleyiş= Güdülenme

125

• J. Stray Adams tarafından geliştirilen bu
teoriye göre işgörenlerin iş ilişkilerinde
eşit bir şekilde davranış görme arzusunda
oldukları ve bu arzunun motivasyonu
etkilediğidir. 

126
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Motivasyonu neler bozar?

• İnsanların davranışları

• Stres yaratan olaylar

• Kişinin çevresi ile

ilişkilerinde sorunlar

• Sağlık sorunları

• Zaman darlığı

• Rekabet

127

Motivasyon Teknikleri

• Hayatta ne yapmak istediğinizi belirleyin. Tutkularınızı, 
yeteneklerinizi, kapasitenizi tanıyın.

• Olumsuz alışkanlıklarınızı yenmeyi öğrenin.

• Her gün kendinize bir hedef (parçası) belirleyin. Uzun 
ve kısa vadeli planlarınız olsun. Rüyalarınız ve 
arzularınız olsun.

• Kendinizi adadığınız bir işiniz ve ekibiniz olsun. Başka 
insanların hedeflerinin gerçekleşmesine de yardımcı 
olun.

• İş hayatınızda hiç olmaz ise %50 verimli olsun.

128

Motivasyon Teknikleri

• Stresi atmayı, sakin düşünme ve hareket etmeyi 
öğrenin. Stres düşürme teknikleri öğrenin. 
Düğmeye ne zaman basacağınızı bilin.

• Her günkü hayatınız anlamlı ve neşeli olsun.
• İlham kaynaklarınız olsun. Hayal gücünüzü ve 

rüyalarınızı asla öldürmeyin. En önemli 
motivasyon güçleri onlardır.

• Hayatınızda hedef koymayı ve onlara ulaşmayı 
bilin.

• Enerji ve güç artırmayı bilin. Olumsuz havadan 
hemen kurtulmayı öğrenin.

129
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• Güdülenme biliş, davranışlar, çevre ve diğer kişisel 
etkenlerin etkileşimi sonucunda ortaya 
çıkmaktadır. Burada sözü edilen kişisel etkenleri 
dört grupta toplamak mümkündür:

• 1.Uyarılma

• 2.İhtiyaçlar 

• 3.İnançlar 

• 4.Amaçlar

GÜDÜLENMEYİ ETKİLEYEN KİŞİSEL 

ETKENLER

130

• Genelde uyarılmışlık hali, organizmanın verimli 
bir öğrenme sağlayabilmesi için hazır ve 
tetikte bulunmasıdır. 

• “canım ders çalışmak istemiyor” diyen 
öğrenciler aslında yeterli uyarılmışlık 
seviyesine ulaşamamıştır.

1.Uyarılma

131

• İhtiyaç arzulanan veya gerekli olan bazı 
şeylerin eksikliğidir.

• Eksiklik algılanan ya da gerçek olabilir. 

• İhtiyaçlar basit ve somut olabileceği gibi 
karmaşık ve soyut da olabilir.

2.İhtiyaçlar

132
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• Kişilerin güdülenmesini etkileyen üçüncü 
kişisel faktör, onların inançlarıdır. 

• Bazı araştırma bulguları, yeteneklerin kararlı 
ve denetlenemez olduğunu ifade ederken,bazı 
görüşler de yeteneklerin çabayla 
geliştirilebileceğini ifade etmektedir.

3.İnançlar

133

• Öğrencilerin derslerle ilgili amaçları, onların 
güdülenme düzeylerini etkilemektedir. 

• Öğretmenler öğrencilerin amaçlarına bakarak 
onların güdülenme düzeyleri ve amaçlarının 
gerçekleşme düzeyleri hakkında 
değerlendirme yapabilirler.

4.Amaçlar

134

• Hedefleriniz sizi amaçlarınıza, yani sonuca götürür. 
Bir şeyi başarmak için ortada gözle görülür bir 
hedef olmalıdır.

• 4 temmuz 1952 günü 34 yaşında bir kadın pasifik 
okyanusuna dalarak Kaliforniya ya doğru yüzmeye 
başladı.Eğer başarılı olursa bunu yapan ilk kadın olacaktı.O 
sabah su vücudu uyuşturacak kadar soğuktu ve sis o kadar 
yoğundu ki beraberindeki tekneleri güçlükle 
seçebiliyordu.Köpek balıklarına ve dondurucu soğuğa hiç 
aldırış etmeden 15 saat yüzdü.Kıyıya yarım mil kala 
kendisini sudan çıkmalarını istedi,azimli yüzücü bunun 
nedenini şöyle açıkladı:”Karayı görebilseydim 
başarabilirdim…” vazgeçmesinin nedeni ne soğuk nede 
yorgunluktu….Tek neden sis yüzünden karayı görememekti.

135
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• AMAÇ  sahibi olmak,bir kıza aşık olmaya benzer.

• Sürekli onu düşünür, hayallere dalar geceleri 
uyuyamayız.

• Sebebini bilmediğimiz pek çok davranışlar gösteririz. 
Eğer biz de amacımıza aşık olup, onun için gerekenleri 

yaparsak hedef hayal olmaktan çıkacaktır.

136

NEDEN AMAÇLARIMIZA 
ULAŞAMIYORUZ ?

• Amaçlarımızı hissetmek ve onu hayalden de olsa 
doyasıya yaşamak için sıçramalıyız.

• Sıçrayamamamızın sebebi,bahanelerdir.
• Sürekli bahaneler yüzünden amaçlarımızı 

belirleyemiyor ve planlar yapamıyoruz.
• Ayrıca çalışmalarımıza odaklanamıyoruz ve 

konsantrasyon sağlayamıyoruz.
• Kendimizi sınırlayan inançlar; bilinçaltımızda 

yoğunlaşır.Aslında bunların çoğu gerçek 
değildir.Kendimize olan inancımız bize gerçek başarıyı 
verecektir.

137
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142

DÜRÜSTLÜK 
ve 

ŞEFFAFLIK

143

DOĞRULUK 

VE 

ŞEFFAFLIK

144
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Doğruluk ve Dürüstlük Nedir?

Doğruluk, her şeyde ve her yerde doğru olma
halidir. Düşüncenin gerçekle uyuşması, yargı
ve önermelerin gerçeğe uygun olmasıdır.
İnsanın, söz ve davranışlarıyla, niyet ve
inancında iyilikten ve güzellikten yana
olmasıdır.

145

Doğruluk ortaya çıkınca, bütün eğriler 

ortadan kaybolur.

146

Doğruluk her şeyde ve her yerde doğru 

olma halidir.

147
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Doğruluk sonsuzluğun güneşidir.

148

İnsanın içinde doğruluk varsa, 

gözleride aydınlıktır.

149

150 Konuşmalarında, 

davranışlarında, yaptığın 

işlerde daima dürüst ol. 

Dürüstlüğü elde 

etmek zor gibi görünse de, 

aslında kolaydır. 

Dürüst olmayanlar 

hatalarını başkalarından 

saklarlar, oysa dürüst 

olanlar hatalarını kabul 

edip ortaya koyarlar. 
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Doğruluk ve dürüstlük bilincini nasıl kazanırız?

151

1- Çevrenizdekilere güvendiğinizi, onların doğru ve 

dürüst olduklarına inandığınız mesajını verin. 

152

Doğru ve dürüst olmak, su gibi temiz ve 

berrak olmaktır.

153
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2- Başkaları tarafından güven uyandırmak ve

başkaları tarafından kabul görmek için dürüstlüğün

önemli olduğunu vurgulayın.

154

Dürüst olmak, dürüstlük çiçeği gibi 

parlak ve canlı olmaktır.

155

3- Aşırı tepki göstermeyin, sinirlenmeyin ve kırıcı 

olmaktan kaçının. Tüm bu davranışlar sizin dürüst 

olmanızı engelleyebilir.

156
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İş hayatında daima dürüst olunuz.

157

4- Karşılaşılan durum her ne olursa olsun, 

tatlıya bağlayabilecek yöntemler 

bulabileceğinizi çevrenizdekilerle paylaşın.

158

Dürüstlük, mânevî bir zenginliktir.

159
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5- Arkadaşınız doğru söylediği için onu etkili 
bir şekilde dinleyip, yapıcı bir şekilde sorunu 
çözmeye çalışın. Arkadaşınız hata 
yaptığında ve doğruyu söylediğinde “Bir de 
utanmadan ben yaptım diyorsun” gibi 
ifadeler kullanmaktan kaçının.

160

Dürüstlük pahalı bir mülktür; ucuz 

insanlarda bulunmaz.

161

6- Kendi yaşamınızdaki iletişim ve
ilişkilerinizde doğru ve dürüst
davranışlarınızla çevrenize iyi bir model
olun.

162
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Doğruluk ve dürüstlük cesaret İŞİDİR.

163

7- En yakın dostunuz dürüst olmadığında başkalarına
karşı onu korumaya çalışmayın.

164

Dürüstlük, başkalarına söz verdiğinde 

sözünde durmaktır.

165
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Doğruluk ve dürüstlük, karşınızdakine 

güven duygusu vermektir.

166

167

Dürüstlük; bütün yaratılmışlara şefkat 

ve merhametle yaklaşmaktır.

8- Arkadaş ve dostlarınızın duygularını ifade etmesine
izin verin.

168
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169

Doğruluk, hiçbir zaman adaletten 

ayrılmamaktır.

Dürüstlük, yalan söylememektir.

170

8- Çevrenizdekilere dürüst olmamanın 
aslında en çok kendini aldatmak 
anlamına geldiğini vurgulayın.

171
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172 Konuşmalarında, 

davranışlarında, yaptığın 

işlerde daima dürüst ol. 

Dürüstlüğü elde 

etmek zor gibi görünse de, 

aslında kolaydır. 

Dürüst olmayanlar 

hatalarını başkalarından 

saklarlar, oysa dürüst 

olanlar hatalarını kabul 

edip ortaya koyarlar. 

İŞ VE SOSYAL ORTAMDA 
SAYGILI DAVRANIŞ 

GÖSTEREBİLME
(PROTOKOL KURALLARI 

173

İŞ VE SOSYAL HAYATTA 
PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI

FERİDUN SAKA

(EĞT.BİL.UZM. )

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

fsaka@meb.gov.tr

174
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PROTOKOL

Resmi ve diplomatik törenlerde,
resmi ilişkilerde ve toplumsal
yaşamda uyulması gereken
kurallardır.

175

GÖRGÜ KURALLARI

İnsanlar arasında saygı ve anlayışa
dayanan, öğrenilmesi gereken
kurallardır.

176

1.TANIŞMA VE TANIŞTIRMA

•İsimler doğru söylenmelidir.

•Yeni gelenler orada bulunanlara;

•Erkekler bayanlara (Başbakan ve Cumhurbaşkanı)

•Astlar üstlere

•Küçükler büyüklere

•Gençler yaşlılara,

•Genç kız yaşlı erkeğe ve kadına tanıştırılır.

177
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178

Tanışma.....

• Tanıştırma işlemi ilk karşılaşıldığında yapılmalıdır.

• Tanıştıran kişi daima ayakta kalmalıdır.

• Oturan erkek tanıştırılırken  ayağa kalkmalıdır.

• Kendinizi tanıtırken ad ve soyadınızı söyleyin.

• Üstünüze ve eşine unvanınızı ve görevinizi söyleyin.

• Bir yere girdiğinizde önce kendinizi tanıtın.

179

2. Tanışma (el sıkmak)

• El sıkmak sevgi ve yakınlık göstergesidir.

• İlk hareket daima büyükten ve üst rütbeliden gelmelidir.

• Kadınla el sıkışırken önce kadın el uzatmalıdır.

• Uzatılan el havada kalmamalıdır.

• El sıkarken gücünüzü göstermeyin

• Karşınızdakinin gözüne bakın.

• Kutlamada en büyükten başlayın

180
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El sıkmak

181

Tanışma (öpmek)

• Protokolde ve resmi ilişkilerde el ve yanak öpmek yoktur.

• Tanıştırma ayakta ve ilk karşılaşmada olur.

• Tanıştırmada :

Büyüğü>küçüğe

Erkeği>kadına

Unvanıyla, ad ve soyadıyla tanıtın.

•Tek kişi, kümelere bir kez tanıştırılır.

182

HİTAP (Söze başlama-bitirme)

• Söze büyük olan başlamalıdır.

• Konuyu büyük olan seçer ve değiştirebilir.

• Büyük yaşça, devlet görevlerinde üstün kabul edilir.

• Sözlü iletişimin başlamasında kadının önceliği vardır.

• İnsanlara isimleriyle ve unvanlarıyla hitap ediniz,

• Üstlerinize ve eş düzeydekilere Beyefendi/  

Hanımefendi deyiniz.

• Bir topluluğa hitap ediliyorsa, önce en üst olana,  

sonra sırasıyla diğerlerine hitap edilmelidir. 183
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(ben-sen-biz)

•Resmi konuşmalarda “BEN” yerine “BİZ” 
“KURUMUMUZ”, “MÜDÜRLÜĞÜMÜZ” deyin.

•Başkalarına “SİZ”, “LÜTFEN” diyerek hitap ediniz.

•Gerektiğinde “TEŞEKKÜR” ediniz.

184

(konuşma-söz alma)

• Ast konuşurken, üst söze girerse ast konuşmasını keser,

• Astlar izin istemeden konuşmamalıdır.

• Üst konuşurken, ast ara sıra ‘evet’, ‘evet efendim’ der.

• Dinlemesini bilmek, konuşma sırasını beklemek büyük  
erdemdir.

185

(Randevu)
• Randevular çakışmamalıdır.

• Randevulara tam zamanında gidilmelidir.

• İade edilmesi gereken ziyaretler zamanında yapılmalıdır.

• Ziyaretlere giderken çiçek ve mütevazı armağanlar  

götürmek geçerli davranışlardır.

EN UYGUN ZAMAN

• ÖĞLEDEN ÖNCE: 10.00-11.00

• ÖĞLEDEN SONRA: 15.00-17.00

• Resmi ziyaretler kısa (15-20 dakika) olmalıdır.
186
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(saygı-selamlama)

• Üstlerinize karşı saygılı olun,

• Taşıdığı unvana göre selamlayarak hitap edin,

• İçeri girerken ceketinizin ilikli olasına dikkat edin.

• Oturmanızı söylemeden-işaret etmeden-izin  
istemeden oturmayın.

• Üstleriniz karşısında bacak bacak üstüne atmayın,

• Konuşmanızda saygılı ifadeler kullanın.

• Üstünüz el uzatmadan siz el uzatmayın.

• Üstünüz ayağa kalktığında siz de ayağa kalkın.

• Görüşme sonunda üstünüz. Memnun oldum, teşekkür 
ederim der ve el uzatırsa gitmeniz gerekmektedir.

187

(Oturmak-girmek)

• Oturacağınız koltuk masaya en yakın ve uygun olan koltuktur.

• Biri gelirse, koltuktan kalkıp bir geri koltuğa gitmen gerekebilir.

• Üstün odasına birden çok kişi girdiğinde, düzey ve kıdeme 
göre sıralanın.

• En üst olan yöneticiye en yakın oturmalıdır.

• Sekreter varsa, randevu alın.

• Üstün yanında birisi varsa, zorunlu olmadıkça, ya da kendisi 
çağırmadıysa girmeyin.

• Girmek zorunda olduğunuzda özür dileyin.
188

(Oturma-Yürüme)

• Protokolde üst sağdadır.

• Otururken ve yürürken astın solda durması gerekir.

• Üstünüzün önüne geçmeyin,

• Astınızın arkasına düşmeyin,

• Resmi açılışlar daima en üst tarafından yapılır.

• Toplantılarda ve törenlerde konuşma sırası asttan üste 
doğrudur. En üst en son konuşur.

• Astlar daha çok teknik ve ayrıntılı konularda konuşur,

• Üstler ise politik-stratejik ve genel konuşmalar yapar.
189
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(Üstün Ziyareti)

• Üstünüz ziyaretinize/denetime geldiğinde makamınıza 
oturmayın. Konuk koltuğuna oturun.

• Yöneticiniz geldiğinde makam koltuğunuza buyur edin.

• Başka kimseyi koltuğunuza oturtmayın.

• Üstünüz size değer verdiği için odanıza gelmektedir.

• Karşılama-ağırlama ve uğurlamadan kaçınılmamalıdır.

190

Makamınıza DİKKAT!!!!

191

Makamınızın temizliği

192
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Alt ve Eş düzey Ziyaretler

• Alt düzeydekileri oturarak karşılayın.

• Eş düzeydekiler (yaş kıdeme) göre, konuk koltuğunda..

• Saygı duyduğunuz kişilere eşit düzeyde oturun.

• Odanızda mümkünse yuvarlak masa bulundurun.

• Unutmayın ki makam otorite ve hiyerarşi demektir.

193

Makamda misafir karşılama

• Gelen konuğunuza ayağa kalkarak “hoş 
geldiniz” deyin ve elini sıkın.

• Oturmaları için protokol sırasına göre uygun 

yerlere buyur edin.

194

Yazışmalar

YAZIŞMALARDA:

•Biçim ve içerik,

•Hitap şekli,

•Olumlu ya da olumsuz etki, çok önemlidir.

195
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Bilgisayaaaaarrrr!!!!

196

Yazışmalar...

Resmi mektuplarda:

“SAYIN” ile başlanıp,

“SAYGILARIMLA” ile bitirilmelidir.

DİL: Açık, anlaşılır,

YAZI: Okunaklı olmalıdır.

197

Yazışmalar....

İşleme konulması için yazıların sonunda uygun ifadeler 
kullanmak gerekir:

YÖNETİM DİLİNDE:

RİCA ETMEK=Emretmek

ARZ ETMEK =Talep etmek

anlamına gelir.

198
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Yazışmalar...

• Bağlı alt ve üst kuruluşlara= RİCA EDERİM

• Üst makamlara ve kuruluşlara= ARZ EDERİM

• Eşit düzeydeki kurumlara= ARZ EDRİM

•Ast/üst kuruluşlara dağıtımlı yazılara =ARZ VE RİCA EDERİM

•Makam adına ast kuruluşlara= RİCA EDRİM 

biçiminde ifade kullanılmalıdır.

199

Yazışmalar (dış kuruluşlar)

• Protokol listesi hiyerarşik bir sıralama değil, önde gelme 
sırasıdır.

• Adli ve askeri kuruluşlara emir vermek söz konusu 
olmadığından mutlaka “ARZ EDERİM” ifadesi kullanılır.

• Uluslararası, yabancı ve diplomatik, bilimsel ve akademik 
kuruluşlara: “ARZ EDERİM”, “SAYGILARIMLA RİCA 
EDERİM”, “RİCA EDER SAYGILAR SUNARIM” demek 
uygundur.

200

Yazışmalar (sorunlu)

• ARZ ve “RİCA” konusunda sorun olduğunda 
“SAYGILARIMLA” ifadesini kullanmak sorunu çözer.

• Dağıtımlı olmayan yazılarda “arz ve rica ederim” demek 
uygun değildir.

• Resmi yazıların sonunda “SUNULUR” veya “ARZ 
OLUNUR” gibi 3. şahıs fiil kullanmak doğru değildir.

• Çift imzalı yazılarda çoğul olarak “ARZ EDERİZ”, “RİCA 
EDERİZ” ifadesi kullanılır.

• Eşit düzeyde olduğu halde “rica ederim” diyen bir kuruluşa 
“rica ederim” diye cevap verilir.

201
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Yazışmalar (Eş düzeyde)

• “Arz ederim” ifadesiyle yazı gönderene “arz ederim” 
ifadesiyle cevap verilir.

• Makama sunulan yazıların sonunda 3. Çoğul şahıs fiili 

kullanılır. “tensiplerinize arz ederim”. «Takdirlerine 
arz ederim”. 

202

TELEFON KONUŞMASI

ÖZENLE,

DİKKATLE,

İNCELİKLE 

Yapılmalıdır.

203

TELEFOOOOOOON!!!!!

204
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YAPILMASI GEREKENLER

1. “Günaydın”, “iyi günler”, “iyi akşamlar” diyerek başlayın.

2. Kendinizi Tanıtın

3. Telefon Numaranızı Söyleyin

4. Karşı taraf kendini tanıtmamışsa “Kiminle görüşüyorum 
efendim” gibi nazik kelimeler kullanın.

5. Yanlış numara çevirdiyseniz “ÖZÜR” dileyin.

6. Telefonu kim açmışsa o “KAPATMALIDIR”.

7. Üstünüzle konuşurken “üstünüz kapatmadan” 
telefonu kapatmayın.

205

Yapılması gerekenler...

8. Üst ve eş düzeydeki konuşmaların sonunda “SAYGI” sunun.

9. Üstlerinize sekreter aracılığı ile telefon etmeyin.

10.Üstünüz telefonla konuşurken odasına girmeyin.

11.Siz telefonla konuşurken, üstünüz odaya girerse, “bir 
dakika” deyip ayağa kalkıp, üstünüzün emrini alıp 
konuşmaya devam edin.

12.Üstünüz varken size telefon geldiğinde, izin alarak 
konuşunuz. 

13.Gerekirse “ben sizi az sonra arayacağım deyip” konuşmayı 
bitiriniz.

206

Yapılması gerekenler:

14.Ses tonunu etkili kullanın,

15.Nazik ve kibar olun.

16.Gizlilik dereceli konular telefonda kesinlikle konuşulmaz

17.Elinizin altında not alacak gerekli malzemeleri 
bulundurun.
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Not almak....

208

GİYİM

UNUTMAYINIZ!!!!!!

“İNSANLAR GİYİNİŞLERİ İLE KARŞILANIR, 

KONUŞMALARI İLE UĞURLANIR”

209

Giyim...

1. Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun giyinin,

2. Bakımlı,

3. Sade,

4. Uyumlu,

5. Davetlerin niteliğine uygun giyinin,

6. Törenlerde: koyu renk takım/döpiyes; düz renk gömlek; 
giysiyle uyumlu çorap ve ayakkabı giyilmesi iyi olur.

210
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SELAMLAMA

GENEL KURAL:

• Ast üstü,

• Erkek bayanı; 

• Ayrılanlar kalanları,

• Gelenler var olanları

SELAMLAR.

211

Selamlama

• Üstünüze

• Eş düzeydekilere 

ÖNCE SİZ SELAM VERİN,

• Astlarınızın 

• Size yanlışlıkla selam verenlerin

SELAMLARINI ALIN.

212

Selamlama...

• Konferans salonu,

• Kütüphane

• Derslik,

• Yemekhane gibi kapalı yerlerde

KARŞILIK BEKLEMEDEN TOPLUM SELAMLANIR.

213
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Selamlama...

• Cumhurbaşkanı,

• Cenaze,

• Ülkemizi ziyarete gelen devlet başkanları,

• İstiklal Marşı çalınırken,

• Göndere bayrak çekilirken,

AYAKTA ve CEPHE ALINARAK SELAMLANIR.

214

Selamlama (toplantıda)

• Önce ev sahibesi selamlanır,

• Ayrılırken de önce ev sahibesi selamlanır.

• Tanıdık kişileri utanabilecekleri durumlarda selam 
vermeyin, görmezlikten gelin.

• Sinema, tiyatro, konser gibi yerlerde birbirlerini 
gören tanıdıklar başla hafiçe birbirlerini selamlar.

215

OTOMOBİL

216
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OTOMOBİLDE ÖNCELİK

*  Şoför Kullanıyorsa resmi araçlarda protokol makamı:

SAĞ ARKA KÖŞEDİR

*  Resmi aracı üstünüz ya da eş düzey meslektaşınız  
kullanıyorsa.

ŞOFÖR MAHALİNE GEÇİN

*   Üstün eşi sol koltukta oturur. Ancak eşinden önce 
inecekse trafik akışına göre sağda oturabilir.

*  Üstünüzü aracınıza aldıysanız, üstünüz inerken sizin de 
inmeniz gerekir.

*  Resmi otomobile binerken önce üst, sonra kıdemsiz biner,  
inerken önce üst iner.

217

ZİYARET VE GÖRÜŞME

1. Ziyarete gitmeden önce izin alınız.

• Resmi ziyaretler,

• Nezaket ziyareti,

• İş ve görüşme ziyareti, 

• Bayram ziyareti, 

• Aile ziyareti,

• Hasta ziyareti

• Teşekkür ziyareti, 

• Evlilik ziyareti,

• Kutlama ziyareti
218

Ziyaret, Görüşme...

* Ziyaret zamanı çok iyi seçilmelidir.

* Randevu verilir ve alınırken küçük büyüğe uyar.

* Eş düzeydekiler ortak bir gün belirler ve üzerinde anlaşırlar.

* Randevu bir kaç gün önceden alınmalıdır.

* Konuklarınızı önce oturtun, sonra konuşun,

* Kutlamaya gelenlere ikramda bulunun,

* Görevinizden ayrılırken astlarınızla toplantı yapın.

* Çalışma arkadaşlarınızın özel ve önemli günlerini kutlayın.

219
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TOPLANTI-YEMEK

• Toplantılarda protokoldeki yerinize oturun.

• Toplantı başkanından izin almadan konuşmayın,

• Toplantı başkanına hitaben konuşun,

• Resmi yemeklerde ev sahibi (yemeği veren) “buyurun” 
demedikçe ev sahibi ve onur konuğu yemeğe 
başlamadıkça siz de başlamayın.

• Yemekte görgü kurallarına uyun.

• Konuklarınızı kapıda karşılayın (ev sahibi birinci kişi)

• Uğurlarken kapıda bulunun (ev sahibi ikinci kişi)
220

KARŞILAMA VE UĞURLAMA
Ankara’da uygulanan Devlet protokol Listesi:

1. Cumhurbaşkanı,

2. TBMM Başkanı,

3. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı,

4. TSK Genelkurmay Başkanı,

5. Ana Muhalefet Partisi Başkanı,

6. Eski Cumhurbaşkanları,

7. Anayasa Mahkemesi Başkanı,

8. Başbakan Yardımcıları,

9. Yargıtay Başkanı,

10. Danıştay Başkanı,

11. Diyanet İşleri Başkanı,

12. Bakanlar Kurulu Üyeleri,

13. Kuvvet Komutanları

221

Karşılama ve Uğurlama...

İllerde Protokol Listesi:

1. Vali,

2. Garnizon Komutanı,

3. Belediye Başkanı,

İlçelerde Protokol Listesi:

1. Kaymakam,

2. Garnizon Komutanı

3. Belediye Başkanı,
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Karşılama ve Uğurlama..

* Töreni kabul eden kişi (konuk) sağda görülecek biçimde yer alınır.

* Üstler otomobilden-uçaktan inerken önce kıdemliler>kıdemsizler

* Uğurlarken kıdemsizler>kıdemliler

* Uçağa binerken önce kıdemsiz>kıdemli biner

* Uçaktan inerken önce üst>sonra ast iner.

223

Zaman Yönetimi 

224

Zaman Yönetimi

• Zaman; Yerine konması, geri 

döndürülmesi, yenilenmesi, 

depolanması, satın alınması mümkün 

olmayan bir kaynaktır.
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• Yapılacak her iş için bir zaman gereklidir.

• Zaman pahalıdır.

226

Zaman, bazen hızlı, bazen de yavaş geçer.

Bu nedenle zamanı objektif (gerçek) ve 
sübjektif (algılanan) zaman olarak 

ikiye ayırabiliriz.

227

İstemek, Başarmak İçin 

Gereklidir; Ama Bitirmek İçin 

Başlamak Gereklidir.
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• Objektif zaman; Ölçülebilen ve 
gözlenebilen saat zamanıdır.

• Sübjektif zaman; Ölçülmesi ve 
değerlendirmesi zor bir zamandır.

229

Zaman Tuzakları

• Plânsızlık

• Öncelikleri belirleyememek ve 
sıralayamamak

• Ertelemek

• Kendini gereğinden fazla işe adamak

• Acelecilik

• Kırtasiyecilik ve verimsiz okuma

230

• Rutin ve gereksiz işler

• Açık kapı politikası (hayır diyememek)

• Gereksiz telefonlar

• Gündemsiz ve verimsiz toplantılar

• Kararsızlık

• Yetki verememek

• Dağınık masa ve büro düzeni

231
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• Planlama yapılmadığı takdirde, işler 

zamanında bitmemekte ve bunun 

sonucunda işleri planlamaya zaman 

kalmamaktadır.

232

• Dikkatli bir planlama iyi bir zaman 
yönetiminin temelidir.

• Yönetim planlama ile başlar.

Ve en önemli aşamadır...

233

Öncelikler Belirleyememek ve 

Sıraya Koyamamak
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Öncelikleri bilmek ve sıralamak...

• Hoşlandığımızı

• Çabuk bitecek olanı

• Kolay olanı

• Bildiğimizi

• Acele yapılanı

• Başkalarının isteğini

• Hoşlanmadığımızdan

• Uzun sürecek 
olandan

• Zor olandan

• Bilmediğimizden

• Önemli olandan

• Kendi seçtiğimizden

YAPMAYA ALIŞMIŞIZDIR...
235

ERTELEMEK

• Gerçekten önemli ve yaşamsal işlerle 
uğraşmaktan alıkoyan erteleme;

– Kişinin kariyerini yıkabilecek, mutluluğunu 

bozacak ve hatta hayatını kısaltacak, her 

alanda başarıyı önleyen, gizli gizli zarar 

veren bir alışkanlıktır.

236

Kendini Gereğinden Fazla İşe Adamak

• İşlerimizi verimli bir şekilde 
yapabilmemiz için fiziksel ve zihinsel 
olarak zinde olmalıyız. Bu da ancak 
düzenli bir çalışma ile olur.

• Kendini gereğinden fazla işe adayan 
insanların, ailesine, spora, gezmeye ve 
diğer sosyal faaliyetlere ayıracak 
zamanları yoktur.
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• Plansız iş yaptıkları için işe yaramayan 
işler işkolik insanların zamanında önemli 
bir yer tutar.

• En kötü zaman tüketicileri çoğunlukla 
en çok ve en uzun çalışıyor 
görünebilirler. 

• Ancak çok etkili değildirler. Çünkü 
bunlar zamanlarını iyi yönetmezler.

238

ACELECİLİK

• Bazı insanlar zaman baskısından 
hoşlanırlar. Bunlar aceleci tavır takınarak 
kendilerini sürekli bir şeyler yapmak 
zorunda hissederler. 

• Bunlar “A tipi kişilik” olarak 
adlandırılırlar.

• Aceleci tavır zaman                           
yönetimine ters düşer.

239

Kırtasiyecilik ve Verimsiz Okuma

• Çalışma masalarının üzerinde o an 
çalışılan konu ile ilgisi olmayan değişik 
şeylerin bulunması, dikkati dağıtır ve 
işin yavaşlamasına neden olur.

240
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Rutin ve Gereksiz İşler

• Uzman kişinin yapacağı bir işi, konuya 
ilişkin bir fikri olmayan vasıfsız kişiler 
tarafından yapılacak hale getirilmesi 
rutin işlerdir. 

241

Erteleme alışkanlığı 

en önemli 

zaman  yönetimi tuzaklarından 

birisidir.

242

Gündemsiz ve Verimsiz Toplantılar

• Yapılan her türlü toplantı zaman alıcıdır.

• Sorun, 

– Gündemi belirlenmeden yapılan, 

– Normal süresini aşan ve 

– Amacına ulaşmayan toplantılardır.
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Kararsızlık

• Kararsızlık, zaman ve para kaybına 
neden olduğu gibi, moralsizliğe de yol 
açar.

244

Hayır Diyememek...

• Eğer ilgilenebileceğinizden fazlasını 

üstlenirseniz, kaliteniz zarar görecektir

245

Dağınık masa
• Dağınık masa; 

– Yorgunluk,

– Verimsizlik, 

– Baş edememe hissi,

– Stres ve hakimiyet 
yoksunluğu oluşturur, 

– Ayrıca yaşamınızı 
kısıtlar.
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• Başkalarından önce kendimizi 
yönetmeliyiz.

• Kendimizi yönetmek zaman kontrolünün 
püf noktasıdır.

• Bu zaman konusunda etkili alışkanlıklar 
kazanmak ve bunları uygulamaktır.

247

• Hepimizin 
haftada 168 saati var,

siz bu saatleri nasıl    
değerlendiriyorsunuz?

• Zamanın yetmediğini, işimizin çok 
olduğunu söyler yakınıp dururuz.

• Eğer her gün fazladan iki saat verilse, 
ne yaparız?

248

Zamanı iyi kullanmanın üç yolu 

1. Düşük öncelikli işleri veya faaliyetleri 

bırakmak.

2. Yaptığınız işte daha etkin olmak.

3. Bazı işleri devredeceğiniz bir insan 

daha bulmak.

249



05.09.2019

84

Zamanı İyi Değerlendirmenin Bize 

Kazandıracakları

• Kariyer planlaması

• Okumak

• İletişim

• Dinlenme

• Düşünme

250

Öncelikle olağan bir günümüzü not 

etmeliyiz.
• En azından her yarım saat için faaliyetlerinizi 

kaydedin. Detaylı olsun. 

• Örneğin ziyaretçilerinizin isimlerini yazın. 
Süreyi ve sohbet konusunu kaydedin.

• Her faaliyet hakkında yorum yazın. Bazı şeyler 
her zamankinden uzun mu sürdü? Niçin? 
Yarıda mı bırakmak zorunda kaldınız?

• Günün sonunda harcanan zamanı toplayın ve 
yorumunuzu da ekleyin.

251

En İyi Zaman

• Kendimize bir enerji çemberi çizmeliyiz. 

• Günün en iyi ve en verimli zamanını 

tespit etmeliyiz.
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Öncelik Sırasına Koymak

• Kesinlikle yapılmalı

• Yapılmalı

• Yapılması iyi olur

255
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Öncelikleri belirlemedeki kriterlerimiz:

• Karar

• Görecelik

• Zamanlama

256

1. Sorumlulukları, 

öncelikleri ve 

amaçları belirleyin.

2. Gereksiz yere  

uygun olmayan

faaliyetleri eleyin.

Mümkün 

olduğunca 

dağıtım

yapın.

3. Haftalık ve günlük 

zamanı kullanmanızı

planlayın ve 

programlayın.

Engellerin çoğunu

mümkün olduğunca

eleyin veya azaltın.

Beklenmedik

olaylar için 

boşluk bırakın.

Zirve 

enerji zamanınızı

optimum kullanın.

257

Kendimizi Değerlendirelim

• Enerjimin en yüksek zamanını biliyorum.

• Günlük çalışmamı buna göre ayarladım.

• Telefon görüşmeleri

• Sorumluluklarımı kapsayan bir özet yazdım. 

• Zamanımı öncelikler sırasına göre planladım.

• Gelecek üç ay için amaç listesi hazırladım.
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• Uygunsuz ve gereksiz bütün işleri 
ortadan kaldırdım.

• Etkinliği artırmak için yollar aradım.

• Her hafta neler başarmak istediğimi 
planladım.

• Günlük “yapılacaklar” listesi hazırladım.

• Ani işler için zaman bıraktım.

• Her işi yapamayacağımı ve en iyi 
alternatifleri seçmem gerektiğini 
farkettim.

259

Plânlama

Uzun Vadeli Hedefler Kısa Vadeli Hedefler

Zaman Çerçevem

260

Zaman Kaybettiriciler

• Düzensizlik

• Hayır diyememek

• Geciktirme

• Beklemeler

• Aksaklıklar

• Ziyaretçiler

• Posta

• Dedikodu

• Gereksiz titizlik

• Kahve sohbetleri
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Kişisel dosya sistemi kurabilirsiniz.

• Projeler

• Anlık işler

• Kendini geliştirme

• Fikirler

• Arka plân bilgileri

262

Gecikmelerle Mücadele

• Bitirme tarihini belirleyin.

• İlk önce sıkıcı olan işi yapın.

• Şimdi yapın!

• Ödüllendirme sistemi kurun.

• İşleri küçük bölümlere ayırın.

• Sizi uyaracak biriyle anlaşın.

263

Etkili Zaman Yönetimi İçin Tavsiye
1. Hafta boyunca yapmak istediklerinizi listeleyin 

ve öncelik sırasına dizin.

2. “Günlük yapılacaklar” listesini önceliklerine göre 
hazırlayın.

3. Listenizin başındaki işlere büyük bir dikkatle 
yaklaşın.

4. Başladığınız işi bir kerede tamamlayın.

5. “Zamanınızı en iyi şekilde nasıl 
değerlendirebilirim?” diye kendinize sorun ve 
uygulayın.
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• Zaman Tasarrufu Sağlayan Elektronik 
Araçlardan Ne Kadar Yararlanıyoruz?

265

Planlama  Kısıtlı Zamanın 

Stresinden Kurtulmanın 

Anahtarıdır.

266

En Yükseğe Erişmek İsterseniz, 

En Aşağıdan Başlayın.

P. CYRUS
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