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“Yönetim, başkalarını çalıştırarak amaca ulaşma bilimi ve sanatıdır.”  

(Mary Pasken Follet/ 1863-1933) 

 

Yönetimin temel faaliyetleri: Planlama, örgütleme, koordine etme, yöneltme ve 

denetlemedir. 

 

1. Planlama 

Karar ve kararlar toplamına 

denir. Plan, bugünden gelecekte 

nereye ulaşılmak istendiğinin 

kararlaştırılmasıdır. Plan karar, 

planlama ise bir süreçtir.  

Planlama herhangi bir konu 

ile ilgili olarak; 

• Ne, ne zaman? 

• Nasıl ve nerede? 

• Kim tarafından? 

• Neden? 

• Hangi maliyetle? 

• Hangi sürede vb. sorulara cevap verir.  

Bu soruların cevabı plandır. Planlama belli teknik ve metotları kullanmaktan ziyade “bir 

zihniyet” ve “hayat tarzıdır.” Geleceği göremeyen kişi planlamayı düşünemez.  

Yönetici eldeki kaynakları en iyi şekilde kullanarak verilen amaçları gerçekleştirecektir. 

Planlama, bunun en önemli aracıdır. 

 

Planlamada Liderin Görevi 

Lider kurumun ihtiyaçlarını karşılayabilen ve hedeflerine ulaşmasını sağlayabilir. İnsan 

kaynaklarını etkili kullanır. Kurumun hedeflerini gerçekleştirir. Liderin görevi iyi bir eylem 

planı hazırlamaktır. İnsan kaynaklarını amacına uygun, amacı doğrultusunda kullanır.  

Lider aksiyon adamıdır. 

 

2. Örgütleme 

Yönetim örgütsüz olmaz. Örgüt yöneticisini belirler. Yönetici de örgütün yapısını ve 

süreçlerini örgütün ve kurumun amaçları doğrultusunda belirleme gücü vardır. İnsan 

kayaklarını yönetmek liderin örgütleme faaliyetlerinin en önemlisidir. Her şeyden önce insanı 

merkeze alan bir kurum kültürü geliştirmek gerekir.  

Yönetimin temel kriteri “İnsanı insan olarak ve birey olarak, insana değer veren” bir yapı 

olmasıdır. Kalite yönetimde kuruma mensup olup olmadığını düşünmeden insanı bir değer 

olarak görmek ve değer vermek bir kurum kültürüdür.  

Bunun için; insanı tanımaya önem vermelidir. İnsanı seven ve önyargısız insana değer 

veren bir anlayışı benimsemelidir.  

 

Liderin Örgütleme Özelliği 

• Lider vizyonu olandır. M. L. King “Bir hayalim var!” diyordu. Lider, hayali olandır. 



• Lider, kolektif davranabilendir. 

• Lider risk alabilendir. Suçu dışarıda arayanlar hep başkalarını sorunun sahibi görür, 

sistemi, yöneticiyi veya lideri suçlarlar. Sorunları da ya çok hafife alırlar veya 

çözülemeyecek derecede büyük görürler.  

• Lider geleceği keşfedendir.  

• Lider takımı oluşturan ve motive edendir.  

• Lider “Kesinlikle başarırım” diyendir. Çünkü kazanmak için oynamak ile 

kaybetmemek için oynamak arasında büyük fark vardır. 

Kendisini lider zannedenin takipçisi yoksa, o sadece yürüyüşe çıkmış bir ferttir.” (John 

Maxwell) 

 

3. Yürütme (İcra Etme ve Uygulama) 

Yürütmeyi yapana lider, yürütme işine liderlik denir.  İşlerin fiilen yapılması ve hedeflere 

ulaşılma safhalarını kapsar. Yönetici ve personel ilişkilerini sağlayan bu süreçte hedefe ulaşma 

ve yönlendirme en etkili işlemlerdir. Bir Alman işletmesinin kapısında üç maymun heykeli 

vardır. Biri gözlerini, diğeri kulaklarını, üçüncüsü de ağzını kapatmıştır.”  

Kurum içinde insanlar böyle olmakla gerçekleri gizleyemez ve işleri düzeltemezler. 

Güneş balçıkla sıvanmaz. “Konuşmasınlar, görmesinler ve duymasınlar” diye iş yapılamaz. 

Doğru işi yapmalıdır. İyi yapılırsa takdir ederler; kötü yapılırsa tenkit ederler.  

Lider doğru işi yapmak için elinden geleni yapabilen kişidir. “Ayaktaki adamın etrafında 

dolaşırlar; yatan adamın ise üzerinde yürürler.” (Konfüçyüs) 

İzzetin bir bedeli vardır. “İzzet ise gayret ister.” (Bediüzzaman) Zillet ise bedel istemez, 

gelir kendiliğinden insana yapışır. İzzeti korumak için çalışan pek çok sürprizlerle 

karşılaşabilir. Lider işe kendisini sorgulayarak başlamalıdır.  

 

Yürütme Görevinde Liderin Özellikleri 

Yaptıkları ile mantığını kullanır, rasyonel olmakla beraber vizyonerdir.  

Lider gemisini kurtaran değil; ileriyi gören, vizyonunu da çalışanlarla beraber paylaşan 

kişidir. Lider aksiyon adamıdır.  

 

• Güler yüzlü ve sevecen olmalıdır. 

• Takım oluşturma yeteneğine sahiptir. 

• Öz güveni kazanan ve verendir. 

• Heyecanlıdır ve heyecanı paylaşandır. 

• Cesaretli olan ve cesaret verendir.  

• Kurumda bir anlamı olan önemli olandır. 

• İnsan ilişkileri iyidir. 

• Umutludur ve ümit verendir. 

• Karizması vardır. 

• Vizyon sahibidir. 

 

4. Koordinasyon 

Yönetici iyi bir koordinatör olmalıdır. Emrindeki maddi ve beşerî unsurları, insan ve mali 

kaynakları belirli amaçlar doğrultusunda koordineli bir şekilde bir araya getirir. Koordine etmek 

faaliyetleri belirli amaçlar doğrultusunda koordineli bir şekilde bir araya getirmektir.  

 

Bunun için; 

• Görev tanımları yapılan iyi bir örgütsel yapı oluşturur. 

• İyi bir iletişim düzeni kurar. 



• Yönetimde bilgilendirme, geri dönüş ve raporlama sistemi oluşturur. 

• Periyodik toplantılar yapar. 

• İyi bir planlamayı sağlar. 

• İyi işeyen bir geri besleme sistemi kurar. 

• Koordinasyon ile görevli özel örgütsel birimler oluşturur. 

• İşe uygun personel seçimi yapar. 

• Açık ve net anlaşılabilir amaçlar belirler. 

 

Koordine Edilecek Hususlar 

• İşler ile maddi unsurlar arasındaki uyumu sağlar. 

• İşler arasındaki uyumu sağlamak, 

• Personeli koordine etmek, 

• İşletme faaliyetleri ile dış çevrenin koordinasyonunu sağlar, 

• İşletmenin amaçları ile işler arasındaki uyumu temin eder. 

 

Koordinasyon eksikliği, işlerin zamanında yapılamamasını ve maliyetlerin yükselmesini 

netice verir. Yönetim bir ekip çalışmasıdır. Ekip çalışmasının temelinde ise koordinasyon 

vardır. Ekip üyelerinin faaliyetlerinde uyum varsa amaç daha da kolaydır. 

 

Etkili Planlama Nasıl Sağlanır? 

1. Amaçların belirlenmesi,  

2. Verilerin değerlendirilmesi, 

3. Planın yapılması, 

4. Elemanların tek tek zayıf ve güçlü yönlerinin değerlendirilmesi, 

Bu şekilde işler doğru olarak paylaşılabilir. 

 

5. Denetim İşlevi 

Yönetim işleminin sonuncusudur. Bu amaca ne derece ulaşıldığını belirler. Bunun için de 

amaçlar ve hedefler belirlenmiş olmalıdır.  

Denetimin Dört Ana Unsuru Vardır 

1. Standartların belirlenmesi, 

2. Fiilî durumun belirlenmesi, 

3. Sapmaların belirlenmesi, 

4. Düzenli önlemlerin alınması. 

 

Denetim, belirlenmiş amaçlara ulaşmada sapmaları ve nedenleri araştırma işlevidir.  

Her yönetici bu işlevi yapmak zorundadır. Denetimin amacı hata ve suç aramak değil; 

amaçlara ne derece ulaşıldığını belirlemektir. Buna göre planlama tekrar gözden geçirilir ve 

yönetim süreci yeniden başlar.  

İyi bir denetim; 

• Amaca ve hedefe hangi sürede ulaşılacağını belirler. 

• Anlaşılır ve hataları net bir şekilde gösterir olmalıdır. 

• Yol gösterici ve hedef belirleyici olmalıdır. 

• Çalışanları eğitmeli ve işlerinde yol göstermelidir. 

• Kurumun başarısı için çalışanları ödüllendirmelidir. 

 

Başarı İçin Gerekenler 

1. Çevre ile iyi ilişkiler kurmak, 

2. Teşkilatlanmayı sağlamak. Bunun için hayalinizdeki takımı kurun. 



3. Davranış biçimini belirleme: Seviyeyi yetenek ve bilgiden çok davranışlarınız 

belirler. Davranış önemlidir. 

4. Liderlik: Kişisel etkinlik liderliğe bağlıdır. 

Başarı başarısızlık nedenleri üzerinde 

düşünerek tedbir almaya bağlıdır. 

Başarısızlık hatada ısrar ile pekişir ve 

gittikçe artar. 

 

Şunları kabul edin: 

• Başarısızlık kaçınabilir değildir. 

Herkes hata edebilir. 

• Başarısızlık bir olay değildir. Süreç 

içinde bir durumdur. 

• Başarı, başarısızlığı yenebilenin 

işidir. İş hayatı bir geri, iki adım ileri mehter 

yürüyüşüne benzer. Bu sebeple hataları normal ve olağan karşılamak gerekir.  

• Başarısızlık düşman değildir; başarının kamçısıdır. 

• Hatalardan ders alınmalı ve tecrübe kabul edilmelidir. 

• Başarısızlık her zaman telafi edilebilir bir durumdur. 

• Başarısızlık bir son değil bir başlangıçtır. 

Başarısızlığa uğramıyorsanız, muhtemelen gerçekten ilerlemiyorsunuz demektir.  

 

 

“Seveceğiniz bir işi seçerseniz, hayatta hiç çalışmamış ve yorulmamış sayılırsınız.” 

Konfüçyüs 

 

Başarı mı Erdem mi? 

Başarısız erdemi veya erdemsiz başarıyı mı tercih edersiniz? Maalesef başarı için erdemi 

ve ahlakı yok sayan liderlerin sayısı artıyor. 

Başarı için üretilen bir sürü literatür içerisinde “Ahlak” ve “Erdem” maalesef yok. 

Kazanmak için her şeyi deneyen, acımasız, hırslı, niteliksiz gayretlerin topluma huzur getirmesi 

mümkün mü? 

Güç ve başarı her şey midir? O zaman yolsuzluk artar. 

Başarı nedir? Başarının nedeni nedir? Başarının bedeli ne olmalıdır? 

İnsanlar başarılarımıza saygı duymuyorlar ise, bu nasıl bir başarıdır? 

Başarının amacı, insanlara faydalı olmaktır. İnsanlara zarar vererek amacımıza ulaşmak 

despotizm ve zulüm değil midir? 

 

DEĞİŞİM / İYİLEŞME 

Bir zaman dilimi içerisindeki değişikliklerin tümüne “değişim” denir. Değişim çok 

boyutludur. Çevre şartları, toplumsal, ekonomik, hukukî ve teknolojik yapıdaki tüm değişimler 

sonucu gerçekleşir.  

Değişim pozitif olabileceği gibi negatif de olabilir. Ancak iyileşme pozitif bir değişimi 

tanımlar. Değişim; etkinlik, verimlilik, güdüleme ve doyum düzeyinin arttırılması gibi 

gelişmelerle sonuçlanırsa olumlu değişim söz konusu olur. Tersi olumsuzluktur. 

 

 

Değişimin Amaçları; 

1. Etkinliği artırmak, 

2. Verimliliği artırmak, 



3. Tatmin düzeyini artırmak, 

4. Hizmetin kalitesini artırmak. 

 

Değişimin Nedenleri;  

 

1. Değişen dünya şartları 

2. Ekonomik gelişmeler 

3. Teknik ve sınaî gelişmeler 

4. Hedeflerin büyümesi 

5. Hizmet kalitesinin artırılması ile çevreye uyum sağlamaktır. 

 

Değişimin Aşamaları; 

Genel olarak “Başlamak” “Uygulamak” ve “Devamlılık” aşamalarıdır. 

 

Birkaç basamaktan geçer: 

1. Ret ve inkâr basamağı: İkna edilmelidir. 

2. Direnme basamağı: Eğitim verilmelidir. 

3. Keşfetme basamağı: İletişim sağlanmalıdır. 

4. Katılım ve azim basamağı: Motive edilmeli ve birlikte çalışmalıdır. 

 

Şu hususlar ihmal edilmemelidir: 

• Değişim kaçınılmazdır. 

• Değişime tepki normaldir. 

• Organizasyon kültürü kurumdan kuruma değişir. 

• Değişim zaman ve sabır gerektirir. 

• Değişim daima teknik ve idârî destek gerektirir. 

• Her değişimin bir öğrenme sürecine ihtiyacı vardır. 

 

Değişim ve Yeniden Yapılanma İçin “5 N + 1K Formülü” 

 

1. Ne?   Biz neyi ve neredeyiz? 

2. Niçin, Neden?  Niçin değişim olmalıdır? 

3. Ne zaman? Değişim ne zaman başlamalıdır? 

4. Nasıl?  Değişim nasıl gerçekleşecektir? 

5. Nereye?  Değişimle nereye gitmek istiyoruz? 

6. Kim?   Değişimi kim ve kimler gerçekleştirecektir? 

 

 

Değişimde Yönetim Aşamaları 

 

 
 

 

 

Yeni Paradigma

(Yeni Yöntem 
Felsefesi)

Uzlaşma

(İlkelerde 
Uzlaşma)

Planlama

(Vizyon ve 
Misyon)

Uygulama

(Organizasyon 
Planlama)

Başarı

(Sürekli 
Değişim ve 

Gelişim)



 

Kurumun Zayıf ve Güçlü Yönlerinin Tespiti 

 

 
 

 

İYİ BİR YÖNETİCİNİN EVSAFI 

1. Tutarlı bir stratejisi vardır. 

2. Kaynakları doğru kullanır ve gerekli sonuçları alır. 

3. İnsanlarla iyi ilişkiler kurar. 

4. Maddi imkanlardan yararlanır, insanlara önderlik eder. 

5. İnsanlara yaptıracağı işi kendi fikirleri olduğuna inandırır, istişare ile yapar. 

6. İyi yönetimin insanlara değer vermek ve gereği gibi ilgilenmek olduğunu bilir. 

7. İdaresindekilerin ihtiyaçlarını öğrenir ve onlarla ilgilenir motive eder. 

8. Yöneticinin tutumu çalışanlara şevk ve kuvvet verir, onları motive eder. 

9. Kendisine özgüveni vardır. Özgüveni olmayan lider hapiste gibidir. 

10. İnsanlara maddi imkândan ziyade onları insan görüp değer vermek olduğunu bilir. 

11. İnsanları makine gibi değil, duygusal varlık ve arkadaş olarak görür. 

12. Çalışanların önemli iş yaptığına ve önemli kişiler olduğuna inandırır. 

13. Bilir ki “İnsan her zaman karlı ve faydalı olacağını düşündüğü bir alışverişe girer.” 

 

 

 

GÜÇLÜ YÖNLER

a) İyi Bina

b) Yurt İmkanı

c) Eğitim Kadrosu

FIRSATLAR

a) Din Asrı

b) Din Adamı İhtiyacı

c) Eldeki İmkanlar

ZAYIF YÖLER

a) Zayıf Kadro

b) Yetesiz Metaryal

c) Yetesiz Bütçe

TEHLİKELER

a) Desteğinin Olmaması

b) Kadro Eksikliği

c) Gelecek kaygısı.


