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BÖLÜM 1 

GİRİŞ  

İşletmeler uluslararası alanda rekabet edebilmek için yönetici 

geliştirme programlarına yatırım yapmaktadırlar. Böylece bünyelerinde 

çalışan yöneticileri geliştirmek suretiyle firma kârını arttırma anlamında 

diğer firmalar ile farklılık yaratacaklarını düşünmektedirler. Örnek olarak 

ABD’de işletmeler 2006-2013 yıllarıarasında, öğrenme ve yöneticilik 

geliştirme programlarına 56 milyar dolarlık yatırım yapmıştır (O’Leonard, 

2007). Harvard ve Stanford Üniversitelerinin yaptıkları araştırmalara göre 

ABD’deki işletmelerin 2016 yılında yönetici geliştirme programlarına 31 

milyar dolarlık harcama yaptıkları tespit edilmiştir (Global Human Capital 

Trends, 2016: 27). ABD Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın CNN Money’ye 24 

Mayıs 2017’de yaptığı basın açıklamasında, iş ve yönetici geliştirme 

programlarına ABD bütçesindeayrılan 1,6 milyar doların (2016), %40 

oranında arttırıldığı ve 2,7 milyar dolara çıkarıldığı belirtilmiştir (CNN 

Money Report; 2017).Bu yatırımların birçoğu iş dışı eğitim programları ve 

aktivitelerine (gezi, piknik gibi çalışanlar ile yapılan sosyal aktiviteler), 

kurslara, yetiştirme programlarına ve koçluk programlarına ayrılmıştır. 

ABD’deher yıl işletmelerin ayırdığı bütçe ise yönetici geliştirme için yıllık 
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olarak 2007 yılında 16,5 trilyon dolardan,2016 yılında 45 trilyon dolara 

yükselmiştir. 2004’te yapılan anket sonuçlarına göre (Bolt, 2007) üst düzey 

yöneticiler için harcanan paranın 7 milyar dolar olduğu, bu bütçenin 

içerisine formal programlar, koçluk ve zorlu görevlerin de dâhil olduğu 

belirtilmiştir.  

Yönetici yetkinlikleri, yönetici geliştirmenin en önemli parçasıdır 

(McCall, 1988 ve McCauley, 1994). Yönetici geliştirme teorisinin içerisinde 

yönetici yetkinliği ve yetenek esas rol oynayan kavramlardır. Yöneticinin 

yetkinliklerinin geliştirilmesi için gerekli olan çalışmalar; zorlu görevlerle 

yöneticilerin desteklenmesi ve geri bildirim verilmesidir. Yöneticiden güzel 

bir performans alabilmek için yöneticilere yönetici yetkinliklerini geliştirici 

zorlu görevler verilmelidir (Dragoni, Tesluk ve Oh, 2009: 731). Geleneksel 

yaklaşıma göre, yönetici yetkinliklerinin, iş başında geliştirilmesi 

gerekmektedir. Tesluk ve Jacobs’a (1998) göre bir işi öğrenebilmek için o 

yöneticinin o işi fiili olarak iş başında gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu iş 

modelinde işi iş başında öğrenmek ve öğretmek önemlidir (Dragoni, Tesluk 

ve Oh, 2009: 732). 

Yöneticilik yetkinliklerinigeliştirmek için iş başında öğrenmenin büyük 

önem taşıdığı bilinmektedir. McCall ve Hollenbeck’in (2004: 127) 

“yöneticilik iş başında ve tecrübe ile öğrenilir” ifadesinde belirtildiği üzere 

formal olan iş başındaki programlar yöneticilerin öğrenmesinde önemlidir. 

İş başında öğrenmenin temelinde tecrübe bulunmaktadır. Bir yönetici 

yabancı olduğu bir işletmenin başına geçtiğinde teoriden yola çıkarak 

işletmeyi yönetmeye çalışır. İş ve yöneticilik iş başındayken öğrenilir. 

Uzaktan hiçbir iş yönetilemez (McCall, Lombardo ve Morrison, 1988: 15). 

İş başında öğrenmeyi kapsayanyöneticilik geliştirme programlarında %70 

başarı sağlanırken, iş dışındaki eğitimlerde %10 başarısağlandığı tespit 

edilmiştir (McCall, 2009). Yapılan bir diğer çalışmada (Öner, 1979) 

yöneticilerin yetiştirilmesinde iş başında ve iş dışında yapılan eğitimlerin 

değerlendirilmesi gerekliliği ele alınmış ve bu eğitimlerin neler olduğu ve 
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yönetici geliştirmeyi nasıl etkilediğinin tespit edilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. Yönetici geliştirmek için iş başında eğitim çeşitlerinden 

hangilerinin tercih edileceğinin doğru analiz edilmesinin önemli olduğu ileri 

sürülmektedir. Örneğin; McCall (1998: 61-62) üretim müdürü ile yapmış 

olduğu görüşmede iş başında eğitimin yönetici geliştirme üzerinde etkisini 

şöyle aktarmaktadır: “Üretim müdürü olarak birçok görevde bulundum. İş-

geliştirme uzmanı olarak çalıştığım ve edindiğim bilgiler çalışanların iş 

başında daha iyi öğrendiği sonucudur.3000 kişinin çalıştığı bir işletmede, 

uzun yıllar yönetici olarak çalıştım. Birçok yöneticinin iş başında 

yönlendirilmesi gerektiğini ve gelişimini sağlayan işlerde çalıştırılması 

gerektiğini öğrendim. Yöneticiler böylelikle aldıkları görevleri 

gerçekleştirirken daha verimli çalıştılar ve zorlu görevleri de kolaylıkla 

gerçekleştirip tecrübe kazandılar. İş başında eğitim, yönetici geliştirme için 

en başarılı yöntemlerden bir tanesidir. İş başı eğitim çeşitleri her işletme için 

farklı veya benzer olabilmektedir.” 

İş başında eğitim, çalışanların konusunda uzman bir eğitmen ya da 

uzman tarafından bellibir zamanda işletmeden dışarı çıkmadan ve çalışma 

yerinden ayrılmadan aldığı eğitimdir. Uzman, alanında yetiştirilmiş ve 

öğretme kabiliyetine sahip kişidir. İş başında eğitim işin uzmanı tarafından 

verildiği takdirde yararlı olmaktadır. İşletme içerisinde verilen her türlü 

eğitim (Mentor ve mentorluk, koçluk, yönlendirme, yönetici geliştirme 

programları vb.) iş başı eğitim kapsamına girmektedir (Dragoni vd., 2009: 

732). İş başında verilen eğitim yöneticinin kendini geliştirmesi ve 

iyileştirmesini ifade etmektedir. İş başında eğitim alabilen yönetici kendini 

aynı zamanda entelektüel anlamda da geliştirebilmektedir. Yönetici 

öğrendikleri ve tecrübe ettikleri sayesinde kendini geliştirebilmelidir.  

Yöneticilerin üstlendikleri görevleri kendi geçmiş tecrübelerinden 

faydalanarak gerçekleştirmeleri beklenir. Bu görevleri yapabilmek için kendi 

özgün yetkinliklerinden ve yeteneklerinden faydalanmaları gerekmektedir. 

Yönetici iş başında iken öğrendiği tecrübelerinden daima faydalanmalıdır 



Yönetici Yetkinliklerinin Geliştirilmesi4 

(Dragoni vd.,2009:732). Yöneticilerin öğrenme odaklı ve gelişime açık 

olmaları gerekmektedir. Öğrenme odaklılık, yöneticilerin gelişime açık, bilgi 

alımına istekli ve örgütsel değişime duyarlı olduğu bir süreçtir (Düşükcan ve 

Kaya, 2003: 34). Yöneticilerin gelişime açık olması işletme içerisinde 

gerçekleşen değişime karşı direnç göstermeyip uyum sağlamasıdır. Bilgi 

alımına istekli olmak, çalışanlar açısından yeni bilgilerin kazanımı için 

hevesli olmaları anlamına gelmektedir.  

Örgütsel değişim her işletmede olan bir süreçtir. Bu değişim yönetim 

ve teknoloji açısından gerçekleşebilir. İşletmenin yönetim modeli değişebilir 

(Örneğin; yarı otoriter, otoriter ve demoratik yönetim vb.), teknoloji 

açısından değişim gerçekleşebilir (Bilgisayara dayalı üretim (CAM), 

bilgisayar destekli tasarım programları (CAD), veri saklama ve bilgi kazanım 

programları (Data Storage and Retrieval), iç-dış işletme yazılımları, data 

bankı teknolojisi gibi daha birçok kullanımı söz konusudur) (Düşükcan ve 

Kaya, 2003: 34).  

Zorlu görevlerde çalışma, yöneticilerin yeni iş bilgisi edinme ve yeni 

yetenekleri anlamlı şekilde kullanma, farklı örgütsel rolleri oynama, 

motivasyonel ve duygusal olarak heyecan duymalarına ve sonuç olarak da 

daha fazla çaba sarf ederek, bilişsel problem çözme yeteneklerini 

arttırmaktadır (Dragoni vd., 2009: 734). 

Yöneticilerin gelişmelerini sağlayan görevleri elde etmek için 

algıladıkları fırsatlar, gelişimsel özelliğe sahip zorlu görevlere erişim olarak 

tanımlanmaktadır (Spreitzer, McCall ve Mahoney, 1997: 7). Bu fırsatlar 

yönetici yetkinlikleri geliştirmede önemli unsurlar olarak görülmektedir. 

Yöneticiler yüksek seviyede öğrenme odaklı olsalar dahi, gelişmelerini 

sağlayacak görevlerle karşılaşmamalarıyeteneklerini arttırmada engel teşkil 

edebilir (Dragoni vd., 2009). Yöneticilerin öğrenme odaklı olmalarının yanı 

sıra geri bildirim almaları da kendilerini geliştirmeleri açısından son derece 

yararlıdır. 
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Yöneticilerin öğrenme odaklılıkları ve gelişmelerine yönelik verilen 

görevlerin zorluğu arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olmasının yanında bu 

ilişkinin ne derece olacağı, yeteneklerini geliştirme isteğinde olan 

yöneticilerin bu zorlu görevlere erişimleriyle ilgilidir (Dragoni vd., 2009). 

Geri bildirim alma, yöneticilerin gelişimde rol oynayan önemli 

faktörlerden biridir. Geri bildirimin amacı, çalışanların iş tanımlarındakine 

uygun olarakgösterdiği performansın standartlara uygun olup olmadığı 

bilgisinin tespitidir. Geri bildirim doğru şekilde ve doğru kişiye verildiği 

takdirde yararlı olabilir. Olumlu geri bildirimler çalışanları ve yöneticileri 

mutlu etmektedir. Negatif geri bildirimler ise yöneticilerin moralini düşürse 

de hangi yolu izleyecekleri konusunda bilgi sağlamaktadır. Geri bildirim 

yönetici ve yönetici adaylarının yol haritası belirlemelerinde önemli rol 

oynamaktadır (Budak, 2008: 420). 

Geri bildirim alma, yönetici geliştirme için değer biçen önemini 

anlatan kavramlardan bir tanesidir. Performans artışı ile geri bildirim alma 

üzerine etkisini ölçen makaleler kadar geri bildirim almanın yönetici 

geliştirme üzerine etkisini araştıran makaleler de azımsanamayacak kadar 

fazladır (Day, 2000). Teoride de bizlere gösterdiği üzere; zorlu görevler alan 

yöneticilerin geliştirilmesinde geri bildirim almanın önemi çok büyüktür. 

Özellikle yöneticilere verilen zorlu görevlerin, geri bildirim sayesinde 

yöneticilerde gelişim sağlayıp sağlamadığının tespiti için önem arz 

etmektedir (DeRue ve Wellman, 2009: 862).  

Yönetici geliştirme teknikleri üzerine ülkemiz yönetim organizasyon 

yazınında sınırlı sayıdaçalışma olmasından dolayı, bu tez 

çalışmasınınbundan sonra yapılabilecek çalışmalara katkı sağlaması 

beklenmektedir. Türkçe yönetim ve organizasyon literatüründe, yönetici 

geliştirme programları ve yöneticileri geliştirmeye yönelik etkenleri araştıran 

sınırlı sayıda çalışma mevcuttur (Budak, 2008; Eren, Tokgöz ve Gül, 2013; 

Yılmaz, Alpkan ve Bulut, 2009). Öte yandan bu çalışma ile yönetici 

geliştirmede, iş başında eğitimin ve iş başında edinilentecrübenin önemi de 
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tespit edilebilecektir. Aynı zamanda yöneticilere verilen zorlu görevlerin 

yönetici yetkinlikleri üzerindeki etkisi de tespit edilecektir. 

Yönetici yetkinliklerinin yöneticilerin gelişimine katkısı araştırılan bu 

tezin bu kısmında tezin bölümleri ile ilgili kısaca bilgi verilecektir. 

Birinci bölümde; yönetici yetkinlikleri ile ilgili giriş yapılmakta olup 

bilgi verilmektedir. Yönetici yetkinliklerinin kısaca tanımı verilmektedir ve 

diğer boyutlar olan öğrenme odaklılık, zorlu görevlere erişim, geri bildirim 

alma boyutları tanıtılmaktadır. Sonrasında ise tezin amacı ve önemi ile ilgili 

kısaca bilgi verilmektedir.  

İkinci bölümde; literatür taraması yapılmıştır. Yönetici geliştirme 

teknikleri, iş dışında eğitim, iş başında eğitim yöntemleri, öğrenme odaklılık, 

geri bildirim alma, zorlu görevlere erişim, yönetici yetkinlikleri, teorik 

yaklaşımlar ve zorlu görevler puan cetveli ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer 

almaktadır.  

Üçüncü bölümde; Doktora tezinin araştırma yöntemi, araştırmanın 

kuramsal çerçevesi, pilot çalışma ile ilgili kısaca bilgilendirme, araştırma 

hipotezleri, evren örneklem, veri toplama araçları ve veri toplama şekli 

hakkında bilgiler verilmektedir. 

Dördüncü bölümde; araştırmanın analiz ve bulgular kısmına yer 

verilmektedir. Örneklemin demografik özellikleri, faktör analizleri, t-testi 

sonuçları, korelasyon analizi tablosu ve regresyon analizi tablosu yer 

almaktadır.  

Son olarakta sonuç, öneriler ve tartışma kısmı yer almaktadır. Sonuç, 

öneriler ve tartışma kısmının içerisinde Araştırmanın bulguları, teorik katkısı, 

pratik katkıları, sınırlılıkları, öneriler kısmı yer almaktadır. 

1.Amaç

Yönetici yetkinlikleri üzerinde etkili olabilecek hususların araştırılması 

ve bunların ülkemiz iş hayatında uygulamaya geçirilebilmesi için 
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çalışmalara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı 

yöneticilerin gelişmelerine yönelik verilen zorlu görevler, öğrenme 

odaklılığı, zorlu görevlere erişiminin ve geribildirim almanın, yönetici 

yetkinliklerini geliştirmeye etkilerini ortaya koymaktır. 

Yapılan çalışmalarda (DeRue ve Welman, 2009: Dragoni, 2009 ve 

McCall, 1997) yöneticilerin gelişmelerine yönelik verilen zorlu görevler ile 

öğrenme odaklılık, zorlu görevlere erişim, yönetici yetkinlikleri ve geri 

bildirim kavramları arasındaki ilişkilere bakıldığında yüksek düzeyde pozitif 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Birbirlerinden bağımsız olarak zorlu görevlerde 

ortaya çıkan bu boyutlar (özellikler), bu zorlu görevleri temsil etmektedir 

(Dragoni vd., 2009: 733).  

2.Önem

Türkçe literatürde bu çalışmada kullanılan değişkenlerle ilgili yönetici 

yetkinlikleri ve yöneticilerin gelişmelerine yönelik verilen zorlu görevler ile 

ilgili ölçeklerin bulunmaması, çalışma sonucunda yönetici yetkinlikleri, zorlu 

görevler ölçeği, geri bildirim alma, zorlu görevlere erişim ve öğrenme 

odaklılık ölçeklerinin Türkçe’ye uyarlanması neticesinde alan yazınına 

teorik ve uygulamaya yönelik katkı sağlanacağı düşünülmektedir.Literatür 

incelendiğinde Türkiye’de yönetici geliştirmeye yönelikbir alan 

araştırmasına rastlanmamıştır. Ancak Arslan’ın (2016) yapmış olduğu tez 

çalışmasında yönetici yetkinliğine ilişkin bir çalışmaile Doğruluk (2004) 

tarafından yöneticilerin etkin performans değerlendirmesi ile yöneticilerin 

yetkinlik kavramı ile ilgili ayrıntılı bilgiye değinilmiştir. Doğruluk’un (2004) 

yapmış olduğu bu çalışmada Çukurova Bölgesinde bulunan sanayi 

kuruluşlarında çalışan yöneticilerin, astlarının performanslarını 

değerlendirme ve yöneticilerinyetkinliklerini ölçmek amacıyla yapılmıştır. 

Bu çalışmanıniki fazda yapılması planlanmış yöneticilerden toplam 77 

anket toplanmış, imkânsızlıklardan dolayı astlardan anket toplanamadan 

sonuçlandırılmıştır. Arslan’ın (2016) yaptığı çalışmada ise sadece literatür 
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taraması yapılmıştır. Bu doğrultuda literatürde ölçüme yönelik bir çalışma 

olmaması; bundan sonra literatürde yapılacak olan yönetici geliştirmenin 

ölçülebilmesine bir referans teşkil edeceği düşünülmektedir. Bu sebeple bu 

tip ölçek adaptasyon çalışmalarına yönetim ve organizasyon yazınında 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

Yönetici yetkinliklerini geliştiren faktörlerin belirlenmesi ile Türkiye’de 

yönetici geliştirme tekniklerinde kullanılabilecek uygulama ve konulara 

yenilerinin eklenmesi söz konusu olabilecektir. Batıda uzun yıllardır yönetici 

yetkinliklerinin gelişimi üzerindeki etkisİ çalışılmaktadır ancak öğrenme 

odaklılık, zorlu görevler, zorlu görevlere erişim ve geri bildirim alma gibi 

etkenleri Türkiye’de araştıran çalışmalar maalesef mevcut değildir.Yönetici 

geliştirme konuları Türkçe yazınında koçluk, işbaşında eğitim, mentor ve 

mentorluk, yönetici geliştirme programları, seminer, örnek olay, beyin 

fırtınası ve simülasyon gibi konular yer almaktadır. Yöneticilerin 

geliştirilmesi eğitiminde, kullanılabilecek yöntemler; bilgi temelli bir 

eğitimden geçmektedir (okuma parçaları, anlatım, yazışmalı eğitim, örnek 

olay yöntemi); yeteneklerin geliştirilmesi (iş değiştirme, işe alıştırma, 

yönlendirme); davranışların etkilenmesi, rol oynama, bekleyen sorunlar, 

duyarlılık eğitimi yöntemlerinden oluşmaktadır (Şen, 2006: 42-43). 

Türkiye’de yönetim alanında yapılan araştırmalar büyük bir 

çoğunlukla çalışanlar üzerinde yapılmakta, ayrıca bağımlı ve bağımsız 

değişkenler ile ilgili verinin aynı kişiden toplanması sonucu ortaya çıkan 

ortak yöntem değişkenliği (common method variance) sorunundan dolayı 

elde edilen sonuçların güvenirliği ve geçerliliği bağlamında doğruluğunsoru 

işaretleri bulunmaktadır. Departman yöneticileri ve onların da amirleri 

konumundaki Genel Müdür veya yardımcılarından toplanacak veri ile iki 

farklı kişiden veri toplayarak hem yöneticilerden veri toplandığı gibi hem de 

aynı kişiden bağımlı ve bağımsız değişken verisinin toplanmasından ortaya 

çıkabilecek taraflılık sorununun üstesinden gelineceğinden, Türkiye’deki 
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araştırmacıların veri toplanması konusunda alternatif yöntemleri 

denemelerinin ve kullanmalarının cesaretlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

3.Araşt ırmanın Sınırl ıl ık lar ı  

Bu çalışmadaki veriler kolayda örnekleme yoluyla seçilmiştir. 

Araştırmaya katılmayı kabul eden işletmelerde 28-70 yaş arasında değişen 

çalışanlar, Türkiye’nin en büyük ilk 500 sıralaması içerisinde yer alan 30 

işletme ve toplam 230 orta düzey ve 53 üst düzey yönetici ile sınırlıdır. 

Araştırma işletmelerde yönetici yetkinlikleri ve yöneticilere verilen 

zorlu görevler bağlamında işletmeler içerisinde uygun ortam olup 

olmadığına bakılmaksızın orta ve üst düzey yöneticilerden ve departman 

olarak pazarlama, muhasebe-finans, ithalat-ihracat, insan kaynakları, ar-ge 

ve üretim olarak sınırlandırılmıştır.  

Araştırmanın kavramsal modelinde yönetici yetkinliklerinin 

yöneticilere verilen zorlu görevler üzerindeki etkileri ve yöneticilere verilen 

zorlu görevlerin zorlu görevlere erişim vasıtasıyla geri bildirim alma, 

öğrenme odaklılık üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu açıdan bu çalışmada 

kullanılan kavramlar yönetici yetkinlikleri, yöneticilere verilen zorlu 

görevler, geri bildirim alma, öğrenme odaklılık ve zorlu görevlere erişim 

değişkenleri ile sınırlıdır. 
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