Örgüt stratejik planında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için üretim faktörlerini bir araya getirip
örgütledikten sonra çalıştırma butonu işlevi görür yöneltme fonksiyonu. Bir başka değişle işletmenin
belirlediği amaçlara ulaşabilmek için çalışanların yönlendirilip harekete geçirilmesini ifade eder. Bunun
gerçekleştirilmesinde yöneticilerin liderlik vasfının olması önem arz etmektedir.

Liderlik belirlenen hedeflere ulaşabilmek için insanları harekete geçirme onları etkilyip yönlendirerek,
motive etme becerisidir. Yukarıdaki slaytta belirtildiği gibi liderlik denince akla gelmesi gereken 3
temel faliyet vardır.
Hedef Belirleme: Çalışanları etkileyip onları ateşleyecek vizyon ve hedefi doğru bir şekilde
belirleyebilmek en önemli liderlik becerilerden biridir.
Yönlendirme: Belirlenen hedefe doğru yürüme ve hedefi gerçekleştirmek için çalışanların ve
izleyicilerin çoğu zaman onları doğru bir şekilde yönlendirecek bir kişiye ihtiyacı vardır. Bu faaliyette
yine liderlik becerileri kapsamına girmektedir.
Motive Etme: Hedeflere ulaşma ve liderlik etme zaman isteyen bir süreçtir. Bu süreç içerisinde belirli
zorluklar ve bu zorluklar sebebiyle çalışanlar arasında hayal kırıklıkları veya yılgınlıklar baş
gösterebilecektir. Liderlik, bu tarz durumlarda çalışanlara moral verebilme ve onları hedeflere ulaşma
yolunda devam etmek için motive edebilmeyi gerektirir.

Yöneticilik kendi başına var olan durumu idare etmekle ilişkilendirilebilir. Bir başka değişle işlyen bir
örgütsel açık systemin işlemlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirmesini sağlayabilmektir. Fakat,
özellikle günümüz dünyasında örgütsel çevreler (ör:işletmelerin içlerinde faaliyet gösterdikleri
sektörler) çoğunlukla yoğun rekabet altında ve sürekli değişim içerisindedirler. Bu sebeple liderlik
becerilerine sahip yöneticiler örgütlerinin sadece kısa vadeli hedeflerini değil uzun vadeli vizyonlarını
dıoğru bir şekilde belirleyebilmeli ve bu belierlenen vizyon ve hedefler doğrultusunda gerektiğinde
organizasyonu değişime hazırlayabilmelidir.
Ör: Amazon internet üzerinden kitap satışını başalattığı vakit ilk başta Amerikada faaliyet gösteren bir
çok kitap evi kapılarını müşterilere kapatmak zorunda kalmıştır. Amazon internetten yürüttüğü satışlar
ile ülkenin her yerindeki müşterilere kolayca ulaşabilmiş ve mağaza ve mekan maliyetleri olmadığı
içinde bu müşterilere kitapları kitap evlerinden çok daha ucuza satabilmiştir. Böyle bir durum altında
çok az sayıda Amazondan önce var olan kitap evi bu tehlikeyi görmüş ve yöneticilerinin liderlik
becerileriyle birlikte yeni stratejiler belirleyerek sektördeki bu radikal değişime cevap verebilmeyi
başarabilmişlerdir.

Liderlik denilince liderlik edecek kişinin sahip olduğu etkileme ve iş yaptırabilme gücündende
bahsetmek gerekir. Bir örgütteki 5 güç faktörü bulunmakta olup bunlarda temelde “kurum içindeki
konuma yönelik güç” ve “kişisel güç” faktörleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Yalnız bu güç faktörlerinin fiziksel güç ile alakasının olmadığını da belirtelim.

Kurum İçindeki Konuma Yönelik Güç Faktörleri: Bir kuruma yeni bir yönetici atandığında bu yeni
yönetici hiçbir aktif iş yapmasa bile sadece kurum içindeki konumuna yönelik 3 kişisel güç faktörüne
sahip olduğu varsayılmaktadır.

•
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•

Otorite: Bu kişi yönetici koltuğunda oturduğu için astlarına emir ve görev verebilme yetkisine
sahiptir. Çalışanlar bu verilen emirleri isteselerde istemeselerde işlerini kaybetmemek
uğruna yerine getirmek durumundadırlar.
Ödül Üzerindeki Kontrol: Bu yeni gelen yönetici örneğinden devam edersek verdiği görevi
başarıyla yerine getiren çalışanlara ödül verebilme insiyatifine sahiptir.
Ceza Üzerindeki Konrol: Aynı durumda eğer çalışanlar verilen görevleri düzgün bir şekilde
yerine getirmiyorlarsa yönetici bu çalışanlar üzerinde yaptırımlar uygulayabilmektedir.

Kişisel Güç Faktörleri: Yukarıda bahsi geçen yöneticiden devam edersek, bu yeni gelen yönetici bir
süre sonra kendi kişisel özellik ve yetenekleri gereği artı olarak iki güç faktörüne daha sahip olabilir.
•

•

Kişisel Özelliklerin Çekiciliği: Yeni yönetici zamanla kendi kişisel karizmatik özellikleriyle
astlarını etkileyebilir ve onları sadece görev bilinciyle çalışmaktan daha öte bir motivasyon ve
şevkle çalıştırıp hedeflere koşturabilme gücüne sahip olabilir.
Uzmanlık: Ayrıca bahsi geçen yönetici işletmenin yaptığı iş alanında uzman ve tecrübe sahibi
bir kişi olduğundan, çalışanlar çözemeyecekleri bir sorunla karşılaştıklarında onlara yol
göstererek onları güvenini ve saygısını kazanabilir.

Özellikler Yaklaşımı: Adı üstünde liderin sahip olması gereken özelliklerle ilgili bir yaklaşımdır.
Araştırmalar bir liderde yukarıdaki özelliklerin bulunması gerektiğini göstermiştir.

1) Otoktratik Liderlik: Genellikle merkezi otoriteye sahip karar vermede danışmacı bir yaklaşım
sergilemeyen ve motivasyon aracı olarak yasal güç ve zorlayıcı gücün kullanıldığı bir liderlik
tarzıdır. Bu tarz liderler takipçilerine güvenme konusunda tereddüt yaşarlar ve problem
çözme ve karar vermede astlarından çok nadir fikir alırlar. Daka çok klasik yönetim teorisinde
önceliklenen liderlik tarzıdır.
2) İnsan İlişkileri Odaklı Liderlik: Kişiler arası ilişkilere önem veren liderler olarak tanımlanırlar.
Bu liderler çalışanların ihtiyaçlarıyla kişisel olarak ilgilenir ve çalışanlarına insan olarak
yaklaşıp onları anlayıp onlarla iyi ilişkiler kurabilen liderlerdir.
3) Bırakınız Yapsınlar: Lider yönetim yetkisine en az ihtiyaç duyan, çalışanları kendi haline
bırakan ve her çalışanın kendisine verilen kaynaklar dahilinde plan ve program yapmasına
imkan tanıyan liderlerdir. Diğer bir ifadeyle, bu tarz liderler yetkiye sahip çıkmamakta ve
yetki kullanma haklarını tamayle çalışanlarına bırakmaktadırlar.
4) Demokratik Liderlik: Lider astlarına danışarak onların planlama, karar verme ve örgütlenme
faaliyetlerine katılmalarını teşfik eder ve çalışanları arasında ayrım yapmaz. Diğer bir ifadeyle
lider astlarını karar verme sürecinin bir parçası olmaları için cesaretlendirir.

Liderlikte durumsallık yaklaşımı, örgütün içinde bulunduğu duruma uygun liderlik tarzının
belirlenmesine ilişkin bir yaklaşımdır.
Yukarıdaki liderlik matrisinde yöneticilerin insana yönelik olma ve üretime (performansa)
yönelik olmalarına göre 4 durumsal liderlik tarzı belirlenmiştir.
Şehir Kulubü Liderliği (Yönetimi): Yukarıdaki matristende anlaşılacağı üzere bu tarz liderlikte
insan ilişkilerine çok fazla önem verilmekle beraber çalışan performansı çok
önceliklenmemektedir. Örgütsel hedeflerin başarılması istenir ancak çalışanlara baskı
uygulanmaz. Lider ve çalışanları arasında aile ilişkileri tarzında ilişkiler mevcuttur. Lider
amaçların gerçekleştirilmesinde ahenkli ilişkiler yoluyla sonuca ulaşır. Şehir kluplerinde, ya da
cafeler gibi insan odaklı işletmelerde yöneticilik yapanların kullanabileceği liderlik tarzıdır.
✓ Bu liderlik tarzıyla insan ilişkileri odaklı liderlik tarzı arasında benzerlik kurulabilir
Zayıf/Cılız Liderlik: Bu Liderlik tarzında matristende anlaşılacağı üzere düşük üretim ve düşük
kişilerarası ilişkiler gerçekleşmektedir. Lider üretim ve insanlarla fazla ilgili değildir. Lider
herşeyi çalışanlarına bırakır ve sonuçlarıda takip etmez. Başka bir değişle ne çalışanların
ihtiyaçlarıyla ilgilenir ne de çalışanlarından yüksek performans bekler. Aslında bu örgütün bir
lidere sahip olduğu bile tartışmalıdır ve başı boş durumdadır denilebilir.
✓ Bu liderlik tarzıyla bırakınız yapsınlar liderlik tarzı arasında bir bağlantı kurulabilir.
Dengeci Liderlik: Bu liderlik tarzında dengeli üretim ve dengeli kişilerarası ilişkiler
gerçekleşmektedir. Örgütün hedefleri ve çalışanların istek ve ihtiyaçları dengelenmeye
çalışılmaktadır.
Otoriteye Uyma: Bu liderlik tarzında yüksek üretim ve düşük kişiler arası ilişkiler
gerçekleşmektedir. Lider astlarına makine gibi verim vermeleri beklentisi ile yaklaşır. Lider ile
takipçiler arasındaki ilişki sınırlı düzeydedir. Planlama ve görev dağılımı görevlerini üstlenen
lider astlarının çalışmayı sevmeyeceğini varsayarak onları zorlamayı tercih eder. Katılımcılık
düzeyi düşüktür.

✓ Bu liderlik tarzıyla yukarıda açıkladığımız otokratik liderlik tarzı arasında benzerlik
kurulabilir.
Grup yönetimi (Ekip Liderliği): Bu liderlik tarzında yüksek üretim ve yüksek kişiler arası
ilişkiler gerçekleşmektedir. Örgütsel amaçların gerçekleşmesi için lider dayanışma, saygı,
güven ve insan ilişkilerini en verimli düzeyde kullanır. Üretim ve amaçlar arasında bir çatışma
olmasına gerek yoktur. İnsan ilişkileri ve üretim performansı birbirine bağlı unsurlardır ve
örgütsel performansı ve bireysel motivasyonu üst düzeye çıkarmak için kararlara katılım
kaçınılmazdır. Bu liderler çalışanlarıyla karşılıklı anlayış ve uzlaşma ortamı içinde hata ve
aksaklıkları eğiterek çözme yöntemi uygular.
✓ Bu liderlik Tarzıyla yukarıda açıkladığımız demokratik liderlik tarzı arasında bir
benzerlik kurulabilir.

Karizmatik Liderlik, dönüşümcü liderin alt kümesi olarak düşünülebilir, çünkü burada
grubun dönüşümünü yapan liderin karizmatik özelliğine değinilmektedir. Bir başka
değişle dönüşümcü liderlerin organizasyondaki gereken dönüşümü sağlayabilmesi için
çalışanların gözünde karizmatik ve ikna edici yeteneklere sahip olması gerekmektedir.

Bu tarz liderlere rekabetin ve değişimin yoğun olduğu sektörlerde daha çok ihtiyaç
duyulmaktadır. Sonuç olarak dönüştürücü liderler örgüte canlılık katacak yeni bir
vizyon ve hedefler belirleyebilen yenilikçi, değişime ve reforma açık liderlerdir.
Ör: Kendi sektöründeki firmalar arasındaki rekabette uzun süredir geride bulunan bir
işletmede, işletme sahiplerinin işletmeye yeni bir genel müdür ataması sonucu genel
müdür karizmatik ve dönüştürücü özelliğiyle örgütü bulunduğu zayıf durumdan
kurtarıp çalışanalrını belirlediği yeni vizyon ve hedeflere kenetleyip, onları değişime
yönlendirip, motive ettiğinde örgütü yeniden rekabetçi hale getirebilmektedir.

Etik Liderler: Sadece şirketin çıkarını gözetmek yerine işletmenin faaliyette bulunduğu
ülke toplumunun ve doğanın da yararına çalışmayı kendilerine prensip edinmiş
kişilerdir. Bu tarz liderler işlerine ve çalışanlarına, müşterilerine yönelik olarak ahlaklı
davranarak çalışanlarında bu şekilde davranmalarını teşvik ederler. Bu tarz liderlerin
en belirgin özelliği şirket içi ve dışındaki insanların güvenini ve saygısını
kazanabilmeleridir.
Örneğin: Bazı şirketler, engelli vatandaşlarında kendi bünyelerinde çalışmalarını
sağlamaktadırlar. Böylelikle hem onları topluma kazandırarak faydalı olmalarına yol
açarkern ayrıca engelli vatandaşların hayatlarında yeni bir pencere açabilmektedirler.
Tabi bu kararların ardında etik ve ahlaki düşünceye sahip örgüt liderleri
bulunmaktadır.
Bir başka örnekte işletmelerin kuruluş yerlerini seçerken doğaya ya da topluma zarar
vermemeyi ilke edinmeleri ya da fabrika atıklarını doğayı kirletmeyecek şekilde ve
hatta geri dönüşüm sağlayacak şekilde yönetmeleri.

Günümüzde eskiye oranla kadın liderlerin sayısında artış olsada bir çok ülkede halen
erkeklere oranla kadın liderlerin sayısı oldukça azdır. Fakat bu durum kadınların
erkeklerden daha kötü liderler olduğunu göstermemekte aksine araştırmalar
kadınların bazı koşullar altında erkeklerden daha iyi liderlik yapabildiklerini ortaya
koymaktadır.
Bu açıdan bakıldığında kadın liderin: ilişki yönelimi, etkili diyolog kurma, çalışanlarını
dinleme, empati yapma ve birçok işi bir arada yürütebilme gibi konularda iyi oldukları
Erkek liderlerin: Eylem yönetimi, rekabetçilik, vizyon kurma, risk alma ve odaklanma
konusunda iyi oldukları araştırmalarda ortaya çıkmıştır.

Şu ana kadar liderliği kadın ya da erkek olmak üzere bir tek kişi üzerinden
açıkladıysakta aslında liderlik bazı durumlarda uzmanlıklara ve deneyimlere kişiler
arasında paylaşılabilmektedir.

Ör: Bir hastanede acil serviste çalışan kalp uzmanı, akciğer ve mide uzmanı
doktorlarının aynı hastayı aynı anda kurtarmaya çalışmaları esnasında duruma göre
liderlik anlık olarak bu kişiler arasında paylaşılabilmektedir.

Bu soru sizde? Düşünün bakalım…

