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1. G�r�ş

Yönet�m�n tar�h� �nsanlık tar�h� kadar esk�d�r. Her ne kadar esk� za-
manlarda yönet�m �le �lg�l� yazılmış b�rçok öneml� eser varsa da yönet�m�n 
b�r b�l�m dalı, b�r d�s�pl�n olarak ortaya çıkması oldukça yen�d�r. B�l�msel 
yönet�m dönem� olarak adlandırılan süreç sanay� devr�m� sonrası ortaya 
çıkmıştır. 

L�teratürde genel kabul görmüş b�r sını�andırmaya göre bu dönem 
klas�k yönet�m teor�ler�, neo-klas�k yönet�m teor�ler�, modern yönet�m teo-
r�ler� ve post-modern yönet�m teor�ler� olmak üzere dörde ayrılır. Bu teor�-
ler arasında kes�n sınırlar yoktur. Bunlar b�rb�r�n� �kame eden yaklaşımlar 
değ�l, b�rb�r�n� tamamlayan, b�rb�rler�n�n üzer�ne eklenerek ortaya çıkan 
yaklaşımlardır (Ş�mşek ve Çel�k, 2012: 163).

Klas�k (geleneksel) yönet�m teor�ler�ne klas�k denmes�n�n sebeb� 
1800’lü yılların sonlarından günümüze kadar hâlâ geçerl�l�ğ�n� devam ett�-
ren, en çok kabul gören ve uygulanan yaklaşımlar olmasıdır. Klas�k yöne-
t�m teor�ler� kend� �ç�nde üç temel yaklaşımı barındırır. Bunlar, Taylor’ın 
B�l�msel Yönet�m İlkeler� Yaklaşımı, Fayol’un Yönet�m Süreçler� Yaklaşı-
mı ve Weber’�n Bürokras� Yaklaşımıdır. Bu çalışmada Taylor ve Fayol’un 
öncülüğünde gel�şt�r�len yaklaşımlar üzer�nde durulacaktır.

2. Klas�k Yönet�m Teor�ler�n�n Ortaya Çıkış Sebepler�

Klas�k yönet�m teor�ler� her ne kadar 19. yüzyılın sonlarında ortaya 
çıkmış olsa da bu teor�ler�n meydana gelme sebepler� temelde 18. yüzyılda 
yaşanan had�selerd�r.

Klas�k yönet�m teor�ler�n�n gel�şmes�n�n en öneml� sebeb� sanay� dev-
r�m�d�r. Sanay� devr�m�, öneml� ekonom�k ve sosyal değ�ş�mler� beraber�n-
de get�rm�şt�r. 18. yüzyılın �k�nc� yarısında buhar mak�nes�n�n bulunması 
ve yen� tekn�kler�n gel�şmes�yle beraber üret�m yöntemler� değ�şm�şt�r. 
B�rkaç k�ş�n�n b�rl�kte çalıştığı atölye t�p� üret�m metodundan, çok sayıda 
�nsanın b�r arada çalışmaya başladığı fabr�ka t�p� üret�m s�stem�ne dolayı-
sıyla ser� üret�me geç�ş yaşanmıştır (Özalp, 2012: 69-70). 

Üret�m�n artması �şç�, hammadde ve mak�ne sayısını artırmış ve bu da 
fabr�kaların yönet�m�nde bazı sorunları beraber�nde get�rm�şt�r.  Y�ne bu 
üret�m tarzında daha fazla kâr elde etmek �ç�n ver�m�n nasıl artırılıp mal�-
yetler�n nasıl düşürüleceğ�ne da�r sorulara cevap aranırken klas�k yönet�m 
anlayışı zamanla ortaya çıkmıştır (Ef�l, 2009: 36)

3. B�l�msel Yönet�m Yaklaşımı

3.1. Freder�ck Taylor

20 Mart 1856 tar�h�nde Amer�ka’nın Pens�lvanya eyalet�nde dünyaya 
gelen Taylor, varlıklı ve eğ�t�ml� b�r a�leye mensuptu. 
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Baba Taylor, oğlunun da kend�s� g�b� avukat olmasını �stemekteyd�. 
N�tek�m Taylor, 1874’te Harvard Ün�vers�tes�’n� kazandı ancak sürekl� 
gaz lambası ışığında ders çalıştığı �ç�n gözler� bozulmuştu. Bu sebepten 
eğ�t�m�ne devam edemed�. Bunun üzer�ne çıraklık yapmaya başladı. Göz-
ler�n�n de �y�leşmes� �le hızlı b�r şek�lde tekn�syen ustabaşılığa terf� etm�ş 
ve zamanla �ş dünyasında ve akadem�de tanınan b�r s�ma hal�ne gelm�şt�. 
1883’te çalışırken aynı zamanda gece eğ�t�mler�ne devam ederek mak�ne 
mühend�s� olmuştu. Çeş�tl� ş�rketlerde çıraklıktan başmühend�sl�ğe kadar 
farklı poz�syonlarda başarı �le çalıştıktan sonra yönet�m danışmanlığı yap-
maya karar verm�ş ve b�rçok ş�rkete danışmanlık yapmıştı. 1885 yılında 
üye olduğu Amer�kan Mak�ne Mühend�sler� Derneğ�ne 21 yıl sonra başkan 
seç�lm�şt�. Bu dernek, sanay�leşmen�n ortaya çıkardığı çeş�tl� problemler�n 
çözülmes�yle �lg�lenerek yayınlar ve toplantılar yapan b�r dernekt�. N�te-
k�m Taylor’ın da öneml� makaleler�n�n çoğu bu derneğ�n çıkardığı derg�de 
yayınlanmıştı.  Taylor, eş�n�n rahatsızlığında çok etk�len�p f�z�ksel olarak 
çökmüş ve bundan b�rkaç sene sonra yakalandığı b�r soğuk algınlığı sonu-
cu 1915’te Ph�ladelph�a eyalet�nde hayatını kaybetm�şt�r. Atölye Yönet�-
m�, B�r Parça Başına Ücret S�stem�, B�r Ekonom�st Olarak Yönet�c� g�b� 
eserler� olan Taylor’ın en öneml� eser� B�l�msel Yönet�m�n Temel İlkeler�, 
1911’de N�san, Mayıs ve Haz�ran aylarında Amer�kan derg�ler�nde yayın-
lanmıştır (Özer, 2014: 42-47).

3.2. B�l�msel Yönet�m�n Temel İlkeler�

20. yüzyılın �lk başlarında Amer�kan ekonom�s�n�n hızlı büyümes�ne 
karşın b�l�msel olmayan üret�m tekn�kler�n�n kullanılması Taylor’ı bu ko-
nuda araştırma yapmaya yöneltm�şt�r. Üret�m tekn�kler�n�n b�l�msel hale 
gelmes� �le b�rl�kte hem ver�ml�l�ğ�n artacağına hem de �şveren ve �şç�ler 
daha fazla pay elde edeceğ�ne �nanan Taylor, yaptığı deneyler� uygulamaya 
aktarıp 1911’de yazdığı B�l�msel Yönet�m�n Temel İlkeler� eser� �le tasav-
vur ett�ğ� yönet�m anlayışının esaslarını açıklamıştır (Koçel, 2001: 142).

Taylor, bu eser�n� yazmasını 3 sebebe dayandırmıştır: (Taylor, 2005: 
8)

1) Günlük faal�yetlerdek� ver�ms�zl�k sebeb�yle ülke düzey�nde ortaya 
çıkan büyük kaybı örneklerle göstereb�lmek,

2) Bu ver�ms�zl�ğ�n çares�n�n olağanüstü güçler� olan b�r �nsan olma-
dığını, s�stemat�k b�r yönet�m olduğunu açıklayab�lmek,

3) Tanımı �y� yapışmış kurallara dayalı gerçek b�r b�l�m�n en �y� yö-
net�m olduğunu kanıtlamak, bunun b�reysel faal�yetlerden dev ş�rketlere 
kadar bütün �nsan faal�yetler�ne uygulanab�leceğ�n� göstermek ve bu ku-
rallar doğru uygulanırsa çok öneml� net�celer alınacağını örneklerle açık-
layab�lmek.
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Taylor’a göre yönet�m�n temel hedef� çalışanların k�ş�sel, maks�mum 
refahlarını sağlamak ve böylece �şveren�n de maks�mum refahını gerçek-
leşt�rmek olmalıdır (Taylor, 2005: 17). O dönemde hâk�m anlayışa göre, 
�şveren �le �şç�ler�n beklent�ler� uyuşmamaktaydı. İşç�ler az çalışıp yüksek 
ücret almayı arzu ederken �şverenler �se daha düşük mal�yet �le çok üret-
mek ve kâr elde etmey� �st�yordu (Asunakutlu ve Coşkun, 2005: 164). B�-
l�msel yönet�m, bu görüşün aks�ne, esasında �şverenler �le �şç�ler�n menfa-
atler�n�n benzer olduğunu �dd�a etmekted�r. Buna göre uzun vadede �şç�n�n 
refahı �le �şveren�n refahının bütünleşmes� gerek�r (Taylor, 2005: 17-18).

Taylor gözlemler�nde �şç�ler�n ekonom�k olarak kullanılmadığı tesp�t 
etm�ş ve bu durumun �şç�ler�n gereks�z hareketler yapması �le enerj� ve za-
manını boşa harcaması, dolayısıyla üret�m �le ver�m�n azalması g�b� zararlı 
sonuçları olduğunu bel�rtm�şt�r (Eren, 2009: 23). Bu zararların g�der�lmes� 
doğrultusunda b�l�msel yönet�m�n genel �lkeler� Taylor tarafından şu şek�l-
de bel�rlenm�şt�r: (Genç, 2007: 96-97) 

- Tecrübeye dayanan esk� usuller yer�ne b�l�msel yaklaşıma daya-
nan yöntemler�n gel�şt�r�lmes�

- Çalışanların b�l�msel yöntemlerle seç�lmes�, eğ�t�lmes�, gel�şt�r�l-
mes�

- İşç�ler tarafından b�l�msel yöntemler�n ben�mseneb�lmes� �ç�n on-
larla sam�m� olarak �şb�rl�ğ� yapılması

- İdar� �ş ve sorumlulukların �şç�n�n üzer�nden alınması ve yönet�-
me devred�lmes�, sorumluluğun da akılcı b�r b�ç�mde paylaştırılması.

B�r �ş�n en ver�ml� şek�lde nasıl yapılacağının bulunması, Taylor’un 
çalışmalarındak� temel hedef�yd�. Hareket ve zaman etütler�n� sıkça kulla-
nan Taylor, bu yöntemle b�rçok �ş türünde yüksek ver�m elde ed�leceğ�n� 
ortaya koymuştur. Keza Taylor, �ş tekn�kler�nde, �ş süreler�nde, mak�neler-
de standartlaşmanın önem�ne vurgu yapmış, hareket ve zaman etütler� �le 
�şç�ler�n gereks�z hareketler�n� ortadan kaldırmıştır. (Baransel, 1979: 120-
121). 

Ücret s�stem� konusunda hem farklı �şler �ç�n farklı ücret uygulama-
sına g�d�lmel� hem de bel�rlenen standartları aşan �şç�lere fazladan ödeme 
yapılmalıdır (Ş�mşek ve Çel�k, 2012: 166). Mesela, b�r ayakkabı fabr�ka-
sında b�r �şç�n�n b�r saatte ortalama b�r ayakkabı d�kt�ğ� bulunur. Bu �şç� 
günde 8 saat çalışıyorsa 8 ayakkabı d�keceğ�nden günlük 8 ayakkabı ücret� 
alacaktır. Her �şç�den bu performans beklen�r. Günde 8 ayakkabıdan az 
d�ken �şç�ye d�kt�ğ� kadar ücret, 8 ayakkabıdan fazla d�ken �şç�ye de her 
fazla ayakkabı �ç�n ek ücret öden�r (Öztek�n, 2010: 70). Net�cede bu şek�l-
de teşv�k ed�c� b�r ücretlend�rmen�n yapılması hem üret�m�n artmasını hem 
de �şç�ler�n daha fazla kazanmasını sağlayacaktır. 
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Taylor’a göre otor�ten�n membaı, �darec�n�n sah�p olduğu b�lg�, dene-
y�m ve uzmanlık olmalıdır. Bundan dolayı her ustabaşı sadece kend� uz-
manlık sahasında faal�yet göstermel�d�r. İşç�ler�n çalışma kurallarını �ç�ne 
alan usulü tatb�k etmek ve d�ğer çalışma şartlarını düzenlemek �ç�n dene-
y�ml� ustabaşılar kullanmak �cap eder. Taylor, personel �şler�n�n yürütül-
mes� �ç�n personel b�r�m�n�n kurulmasını, b�l�msel usullerden faydalanıp 
atıl emeğ�n değerlend�r�lmes�n�, personel yoğunluğunun önüne geç�lmes�-
n�, personel�n eğ�t�m görüp üst basamaklara yükselmes�ne fırsat ver�lmes�-
n�, şahs� anlaşmazlıklara sebep olab�lecek ustabaşı-personel �l�şk�s� yer�ne 
�ştek� başarıyı esas alan personel değerlend�rme usuller�n�n tatb�k�n� sağla-
mıştır (Özer, 2014: 55). 

Taylor planlamaya çok önem atfett�ğ� �ç�n b�r ustabaşı tarafından ya-
pılan görevler� sek�z ustabaşı arasında bölüştürmüş ve bugünkü fonks�yo-
nel örgüt model�n�n temel�n� oluşturan fonks�yonel ustabaşı örgüt şekl�n� 
gel�şt�rm�şt�r. Bu çerçevede sek�z ustabaşıdan dördünü planlama �şler�yle 
görevlend�rm�şt�r (Ef�l, 2009: 49).

Taylor, �şç�ler�n seç�m�nde b�l�msel yöntemler�n kullanılmasını, b�r�n-
c� sınıf �şç�ler�n �st�hdamının ver�ml�l�ğ� artıracağını vurgulamıştır. Çünkü 
b�r�nc� sınıf �şç�ler�n ver�ml�l�ğ�, vasat b�r �şç�n�n ver�ml�l�ğ�ne kıyasla b�r-
kaç kat fazladır. Y�ne Taylor, �şç�ler�n mola zamanları kısa tutulursa bunun 
yorgunluğu azaltacağını ve yapılan �ş�n m�ktarını artıracağını düşünmekte-
d�r (Lebleb�c�, 2008: 105).

Taylor’a göre aynı �ş� yapmanın çok farklı yolları olab�l�r ancak bu 
farklı usul ve uygulamalar arasında d�ğerler�n�n heps�nden daha hızlı, daha 
�y� b�r yöntem ve uygulama her zaman vardır. Bu en �y� yöntem ve uygu-
lama ancak b�l�msel �ncelemeyle keşfed�l�p gel�şt�r�leb�l�r. Buna göre Tay-
lor, b�l�msel yönet�m� en �y� tek yol olarak görmekted�r (Yüksel ve Aykaç, 
1994: 89).

Taylor’ın düşünceler�, temelde �şç�n�n ver�ml�l�ğ�n�n, �şyer�nde eme-
ğ�nden mümkün olduğunca fazla faydalanmak suret�yle artırılması üzer�ne 
kurulmuştur. Taylor’ın sanay�ye uyguladığı bu usullere ve anlayışlara son-
radan Taylor�zm denm�şt�r. Taylor�zm, öneml� ölçüde ver�ml�l�ğ� artırmış-
tır. Taylor, ver�ml�l�ğ�n uygulamadan kaynaklı sorunları �le �lg�lenm�şt�r. 
Yan� Taylor�zm�n odağında, toplumun tamamı yoktur, �şyer�ndek� �şç� var-
dır (Asunakutlu ve Coşkun, 2005: 168).

3.3. Taylor�zm�n Yönet�m B�l�m�ne Katkıları

Taylor�zm sonradan çokça eleşt�r� almıştır. Buna rağmen, örgütlerde 
s�stemat�k ve randımanlı üret�m yapmak �ç�n öneml� b�r altyapı kurmuştur. 
Bundan dolayı Taylor 20. yüzyılın en öneml� k�ş�ler� arasında göster�lmek-
ted�r. Taylor’un gel�şt�rd�ğ� model, ser� üret�m� dünyaya yerleşt�rm�ş ve ve-
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r�ml�l�ğ� üst sev�yelere çıkarmıştır (Kırım, 1999: 131-133).

Günümüzde neredeyse bütün örgütler �ç�n önem arz eden ver�ml�l�k 
ve çalışanla örgütün menfaatler�n�n uyuşması konuları, Taylor�zm ’�n �k� 
temel düşünces� arasında yer almıştır. Bu anlamda b�l�msel yönet�m, �nsan 
kaynakları yönet�m� ve toplam kal�te yönet�m� g�b� yönet�m yaklaşımlarına 
ışık tutmuştur (Asunakutlu ve Coşkun, 2005: 172).

Günümüzde yönet�m alanında farklı �s�mlend�r�len kavramlar ve s�s-
temler �çer�s�nde Taylor’ın düşünceler�n�n b�rçoğu bulunur. İşç� araç ve 
gereçler�n�n standard�zasyonu, günümüzde ergonom�k tasarım alanında 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Taylor’un öner�ler�nden olan parça başı 
üret�m ve teşv�k ed�c� ücret s�stem� günümüzde güdüleme araçları arasında 
yer alır. Prosedürler�n ve �ş süreçler�n�n standart hale get�r�lmes�; değ�ş�m 
mühend�sl�ğ�, süreç yönet�m� g�b� modeller açısından geçerl�l�ğ�n� sürdür-
mekted�r. Görevler�n tanımlanması ve görev sınırlarının bel�rlenmes� �n-
san kaynakları yönet�m� açısından vazgeç�lmez unsurlardandır (Lebleb�c�, 
2008: 108-109).

Taylor’ın f�k�rler�nden b�r� olan uzmanlaşma y�ne günümüzde kulla-
nılan anahtar kavramlardandır. Keza personel�n gel�ş�güzel seç�m�ne karşı 
çıkıp b�l�msel yollarla personel seç�lmes� gerekt�ğ� görüşü de günümüze 
ışık tutmaktadır. 

Örgüt sorunlarının çözümünde b�l�msel yöntemler�n kullanılması, za-
man ve hareket etüdü, görev dağılımında eş�tl�ğe d�kkat etmes�, personel�n 
eğ�t�lmes�, em�rler� k�ş�sell�kten çıkarıp b�l�msel b�r temele dayandırması 
Taylor’ın yönet�me katkıları arasındadır (Özer, 2010: 67-68). 

4. Yönet�m Süreçler� Yaklaşımı

4.1. Henr� Fayol

Henr� Fayol, Fransız maden mühend�s� ve maden �şletmeler� yönet�-
c�s�d�r. Kend�s� g�b� mühend�s olan babasının Galata Köprüsü �nşaatında 
görevl� olduğu dönemde, 1841 yılında İstanbul’da doğmuştur. 6 yaşına 
geld�ğ�nde Fransa’ya dönmüştür. 19’unda Sa�nt Et�enne Yüksek Maden 
Okulu’nu b�t�rm�ş ve genç yaşında maden mühend�s� olmuştur. Okulu b�-
t�r�nce Commentry maden kömür �şletmes�ne yardımcı mühend�s olarak 
g�rm�ş, b�r maden ocağında çalışmak üzere görevlend�r�lm�şt�r. Fayol’un 
çalışması ve sağladığı ver�m artışı d�kkat çekm�şt�r. N�tek�m kısa b�r süre 
sonra �şletme mühend�s�, ardından da başmühen d�s yardımcısı oldu. Ma-
dende göreve başlamasının 6. senes�nde müdürlüğe get�r�lerek tüm maden 
havzası Fayol’a emanet ed�lm�şt�. Fayol da bu teveccühü boşa çıkarmadı 
ve kurumu esk� kötü hal�nden kurtarıp büyümes�n� sağladı. Mesleğ�n�n 25. 
yılında Fransa’nın metalürj� alanında en büyük tes�s� kurulurken başına Fa-
yol’un geçmes� �ç�n tekl�fte bulunuldu. Batmakta olan �şletmeler� �y�leşt�-
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ren b�r kurtarıcı sıfatıyla meşhur olup Fransa’nın en büyük �ş adamlarından 
b�r� olarak kabul ed�lmekted�r. Büyük �ş adamı sıfatıyla Fayol, Fransa’da 
d�ğer kurumlar �ç�n örnek b�r yönet�c� ve �ş adamıdır. Fayol, hayatının bü-
yük bölümünü yönet�c�l�ğ�n önem�, bunun öğret�leb�l�r b�r meslek olduğu, 
ülkeler�n kalkınmasında yönet�c�l�k eğ�t�m�n�n önem� g�b� konularda çalış-
malara ayırmıştır. Fayol 1925’te, 84 yaşında hayata gözler�n� yummuştur 
(Fayol, 2012: 15-18).

Fayol, tecrübeler� ışığında oluşturduğu yönet�m düşünces�n�, 1916’da 
Endüstr�yel ve Genel Yönet�m (Adm�n�strat�on Industr�elle et Générale) 
�sm� �le yayımlanan k�tabında, s�stemat�k olarak ortaya koymuştur.

4.2. Yönet�m Süreçler�

Fayol, yönet�m üzer�ne yaptığı �ncelemelerde yönet�mle �lg�l� genel 
öğret�n�n olmadığını tesp�t etm�şt�r. Böyle b�r öğret�n�n olmaması gele-
ceğ�n �darec� namzetler�n�n yönet�m fonks�yonu üzer�ndek� eğ�t�m�n� �m-
kânsız kılmaktadır. Fayol, yönet�m konusundak� eğ�t�m�n genel olması 
gerekt�ğ�n�, �lköğret�mden başlayarak yüksekokullara kadar bu eğ�t�m�n 
ver�lmes� gerekt�ğ�n� ve yüksekokullarda en gen�ş şek�lde yönet�m�n �n-
celenmes� gerekt�ğ�n� vurgulamıştır. Yönet�mle alakalı genel b�r doktr�n 
olmadığı �ç�n müfredatta yönet�m ders� bulunmamaktadır. Ayrıca yönet�-
m�n nasıl olsa uygulama �le öğren�leceğ� düşünces�, müfredatta bu eks�k-
l�ğ�n sebeb� olarak göster�leb�l�r. Fakat Fayol’a göre, uygulamadan çıkan 
net�celer yeterl� değ�ld�r. Bu sebeple yönet�m fonks�yonunun öğret�lmes� 
sadece uygulamaya bırakılmamalıdır. İşte burada Fayol, yönet�m sürec�n� 
etk�l� hale get�rmek �ç�n genel kabul göreb�lecek b�r �dar� doktr�ne �ht�yaç 
olduğunu, bunun; genel deney�m �le kontrol ed�lm�ş, denenm�ş usul ve ku-
ralların tamamı olduğunu söylem�şt�r. Fayol, doktr�n boşluğunu b�r neb-
ze olsun doldurmak amacı �le kend� tecrübeler� ışığında yönet�m alanında 
kurallar oluşturup kend� öğret�s�n� gel�şt�rmeye çalışmıştır (Fayol, 2012: 
24-27; Şengül, 2007: 259).

Fayol, organ�zasyonlarda altı temel faal�yet�n olduğunu bel�rtm�şt�r. 
Bu faal�yetlerden �lk� ürünler, üret�m, nakl�ye g�b� tekn�k faal�yetler; �k�n-
c�s� alım, satım, mübadele g�b� t�car� faal�yetler; üçüncüsü sermaye bulup 
bunu en �y� şek�lde yönetmek �ç�n mal� faal�yetler; dördüncüsü k�ş�ler�n 
ve malların korunması �ç�n güvenl�k faal�yetler�; beş�nc�s� b�lanço, defter 
tutma, f�yat, mal�yet g�b� muhasebe faal�yetler�; altıncısı da planlama, ör-
gütleme, koord�nasyon, kontrol g�b� yönet�m faal�yetler�d�r. Bunlar her ku-
ruluşta bulunan temel �şlerd�r ve heps�n�n b�rb�r�yle sıkı bağlantısı vardır 
(Fayol, 2012: 29-30).

Fayol’a göre yönet�m; geleceğe a�t tahm�nler ve planlar yapmak, b�r 
�şe g�r�şmek �ç�n yapı, araç, gereç ve �nsanları örgütlemek, em�r komuta 
vasıtası �le personel faal�yetler�n� yönlend�rmek, faal�yet ve çabaları eş-
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güdümlemek, faal�yetler�n kurallara uygun olup olmadığını denetlemekt�r 
(Lebleb�c�, 2008: 110). 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere Fayol yönet�m�, planlama, örgütleme, 
yönlend�rme, koord�nasyon ve kontrol olmak üzere 5 fonks�yona ayırmış-
tır. Buna göre yönet�m, planlama �le başlayıp denetleme �le sona eren ve 
tekrar planlama �le devam eden b�r süreçt�r. Bugün b�le bu fonks�yonlar 
hâlâ geçerl�l�ğ�n� sürdürmekted�r. 

Fayol, yönet�m fonks�yonları arasında ağırlığı planlamaya verm�şt�r. 
Geleceğe a�t tahm�nlerde bulunulması ve planların yapılması örgütler�n 
kes�nl�kle yapması gereken faal�yetlerd�r. Planlamanın bütünlük, sürekl�-
l�k, kes�nl�k ve esnekl�k özell�kler�ne sah�p olması beklen�r. Bütünlükten 
örgüttek� tüm b�r�mler�n amaçlarının tek b�r çatı altında b�rleşt�r�lmes�; 
sürekl�l�kten planın kısa döneml� eylemler kadar uzun döneml� eylemler� 
de �çermes�; esnekl�kten planın değ�şen şartlara göre uyarlanab�l�r olması; 
kes�nl�kten planın eylemler� kes�n olarak bel�rlemes�n� kastetm�şt�r (Leb-
leb�c�, 2008: 110). 

Fayol’un yönet�m fonks�yonlarından �k�nc�s� örgütlemed�r. Yönet�m 
örgüt faal�yetler�n� en uygun b�ç�mde gerçekleşt�recek b�r örgüt kurmak 
zorundadır (Lebleb�c�, 2008: 110). Fayol’un öğret�s�nde organ�zasyonun 
madd� ve beşerî unsurları, örgütleme fonks�yonunun �k� b�leşen�d�r. Üret�m 
unsurlarının örgüt �ç�nde uygun b�r şek�lde konumlandırılması, b�r örgüt-
leme faal�yet�d�r. Y�ne araç, gereçler� kullanıp kurumun daha �y� �şlemes�-
n� sağlayacak n�tel�kl� �nsan kaynaklarının tem�n ed�lmes� ve örgüt �ç�nde 
uygun b�r�mlerde çalıştırılması, b�r örgütleme faal�yet�d�r. Örgütleme faa-
l�yetler�n�n �y� b�r şek�lde yapılması, mutlaka örgütün başarısını da etk�le-
mekted�r  (Şengül, 2007: 264). 

Fayol’un yönet�m fonks�yonlarından üçüncüsü yönlend�rmed�r. Fa-
yol’a göre yönlend�rmek, personel� faal�yete geç�rmekt�r (Fayol, 2012: 
33). Fayol’a göre b�r�m yönet�c�ler�, kend� sorumluluğundak� çalışanları 
örgütün amaçları doğrultusunda ver�ml� çalıştırmakla yükümlüdür. Buna 
göre yönlend�rme �şlev� �le yönet�c�ler, çalışanların örgüt çıkarlarına katkı 
sağlayacak şek�lde çalışmalarını sağlar (Baransel, 1979: 73). Yönlend�r-
men�n maksadı, çalışanların performansını amaçların gerçekleşt�r�lmes�ne 
yönel�k olarak en �y� b�ç�mde kullanmaktır. Fayol’a göre yönet�c�ler bunu 
personel �le devamlı �let�ş�m kurarak yapmalıdır. Böylece çalışanlarda b�r 
görev b�l�nc� de gel�ş�r (Lebleb�c�, 2008: 110).

Yönet�m fonks�yonlarından dördüncüsü eşgüdümlemek veya koor-
d�ne etmekt�r. Fayol eşgüdümlemey�, tüm eylem ve �şlemler� uyum hale 
get�rmek, b�rleşt�rmek ve b�rb�r�ne bağlamak olarak tanımlamıştır (Fayol, 
2012: 33). Koord�ne etme �şlev� �le organ�zasyonun etk�nl�ğ� ve ver�ml�l�ğ� 
�ç�n örgüt b�r�mler� ve bu b�r�mler�n faal�yetler� arasında ahenkleşt�rme ça-
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balarına g�r�ş�l�r. B�r örgütte çok sayıda faal�yet olduğundan bunlar arasın-
dak� çakışmaların önüne geçmek, aynı eylem veya �şlemler�n eş zamanda 
farklı b�r�mlerce yapılmasını önlemek, örgütte ahenkl� b�r çalışma ortamı 
oluşturab�lmek �ç�n eşgüdümleme de denen koord�ne etme görev�n�n yer�-
ne get�r�lmes� gerek�r.

Yönet�m fonks�yonlarından sonuncusu da kontrol etmek veya denet-
lemekt�r. Fayol’a göre denet�m, �şlem veya eylemler�n örgütün s�stem�ne 
uygun olup olmadığını ve ver�len tal�matlar çerçeves�nde yapılıp yapılma-
dığını tak�p etmekt�r. Bu fonks�yonun amacı örgütün �sley�ş�ndek� eks�k-
l�kler� tesp�t ed�p tam�r etmek ve b�r daha bu hataların yapılmasını önle-
mekt�r. Fayol kontrol etme fonks�yonunu yönet�m süreçler�n� gel�şt�rmen�n 
b�r aracı olarak da görmüştür (Fayol, 2012: 34).

Fayol’un yönet�m fonks�yonlarına benzer b�r başka sını�andırma Lut-
her Gul�ck ve Lyndall Urw�ck tarafından yapılmıştır. Fayol’un yolundan 
g�den Gul�ck ve Urw�ck, yed� grupta topladığı yönet�m fonks�yonlarını; 
planlama, örgütleme, personel bulma-�şe yerleşt�rme-yet�şt�rme, yönlen-
d�rme, koord�ne etme, raporlama ve bütçeleme şekl�nde sıralamıştır. Bu 
fonks�yonları da kel�meler�n İng�l�zce baş har�er�n� alarak POSDCORB 
(plann�ng, organ�z�ng, sta��ng, d�rect�ng, coord�nat�ng, report�ng, budget-
t�ng) başlığı �le �fade etm�şt�r (Ş�mşek ve Çel�k, 2012: 170-171).

Fayol yönet�m fonks�yonlarının yanında etk�l� b�r yönet�m �ç�n uyul-
ması gereken yönet�m �lkeler�n� de 14 başlık altında açıklamıştır. Fayol bu 
on dört yönet�m �lkes�n� ortaya koymakla b�rl�kte bunların her örgütte her 
duruma uygun genel geçer yönet�m �lkeler� olmadığını bel�rtm�ş, yönet�m 
�lkeler�n�n sayıca da bu on dört �lke �le sınırlı olmaması gerekt�ğ�n� vur-
gulamıştır (Lebleb�c�, 2008: 110). Fayol’un üzer�nde durduğu 14 yönet�m 
�lkes� şunlardır:

-İşbölümü ve uzmanlaşma �lkes�: B�r �nsanın b�rden fazla �ş� aynı anda 
başarıyla yapması zordur. Ancak b�r personel b�r �şte uzmanlaşır ve sadece 
o �ş� yaparsa başarı oranı artacaktır. Bu da örgütte ver�ml�l�ğ� artıracaktır 
(Genç, 2007: 100)

-Yönet�m b�rl�ğ�: Aynı amaca yönel�k olan ve b�rb�r�ne benzeyen �şle-
r�n aynı yönet�c� tarafından yer�ne get�r�lmes� anlamına gelen bu �lke �le �ş-
ler gruplandırılacak ve örgüt daha �y� b�r şek�lde yönet�lmeye başlayacaktır 
(Genç, 2007: 101)

-Merkezc�l�k: Başarı �ç�n tek merkezden yönet�m�n gerekl� olduğuna 
�nanan Fayol’a göre tüm canlılar g�b� örgütün de tek merkezden yönet�lme-
s� ver�ml�l�ğ� artıracaktır (Genç, 2007: 101).

-Yetk� ve sorumluluk: Fayol’a göre yetk�, em�r verme hakkı ve yap-
tırma gücüdür. Resm� yönet�c�n�n statüsünden kaynaklanan resm� yetk�s� 
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yanında yönet�c�n�n kend� k�ş�l�ğ�nden, tecrübes�nden, uzmanlığından kay-
naklanan resm� olmayan b�r yetk�s� vardır. Astların davranışlarını etk�leyen 
esas yetk� resm� olmayan yetk�d�r. Fayol ayrıca, örgütte yetk� ve sorum-
luluğun beraberce g�tmes� gerekt�ğ�n� ve yetk� arttıkça sorumluluğun da 
artması gerekt�ğ�n� vurgulamıştır (Ş�mşek ve Çel�k: 2012: 171).

-H�yerarş� �lkes�: Her örgüt en üst kademeden en alt kademeye kadar 
uzanan b�r düzended�r. H�yerarş�k düzen her alt kademedek� görev�n b�r üst 
kademedek� görev�n denet�m gözet�m�ne tab� olmasını gerekt�r�r. Bu �lke-
n�n doğal sonucu olarak, örgüt �ç�nde ver�len em�rler ve resm� haberleşme 
bu düzen �çer�s�nde gerçekleş�r (Ş�mşek ve Çel�k: 2012: 172).

-Kumanda b�rl�ğ�: Örgütte em�r verme veya alma konusunda b�r kar-
maşanın olmaması gerek�r. Em�rler�n çatışmaması �ç�n her astın sadece b�r 
üstten em�r alması gerek�r. Em�r aldığı üste hesap vermek durumunda olan 
ast böylece çatışmaların �ç�nde kalmayacak ve kumanda b�rl�ğ� sağlanmış 
olacaktır (Genç, 2007: 101). Bu da örgütün �y� �şlemes�n� sağlayacaktır. Bu 
�lken�n h�yerarş� �lkes� �le yakından �l�şk�s� vardır.

-D�s�pl�n: Örgüt �şler�n�n bel�rl� b�r düzen �ç�nde ve zamanında ger-
çekleşmes� �ç�n d�s�pl�n s�stem�n�n kurulması zorunluluktur (Eren, 2009: 
25). Bu s�stem�n �y� b�r şek�lde �şlemes� �ç�n, örgütün her düzey�nde �y� 
yönet�c�lere �ht�yaç vardır. Ayrıca yönet�c�lerle personel arasında düzen�n 
sağlanması konusunda görüş b�rl�ğ�n�n bulunması, denet�m organları tara-
fından uygulanacak müeyy�deler�n açıkça ortaya konması ve bunların ob-
jekt�f olarak uygulanması da �y� b�r d�s�pl�n s�stem� �ç�n gerekl�d�r (Ş�mşek 
ve Çel�k: 2012: 171).

-Ad�l ve eş�t muamele: Personel arasında ayırma ve kayırma yapma-
dan, onlara objekt�f ve ad�l b�r şek�lde davranmak örgütün �y� b�r şek�lde 
�şlemes� �ç�n önem arz eder (Eren, 2009: 26).

-Maaş ve ücretler: Personele çalışmalarının karşılığı vermek esastır. 
Bu karşılığın da eş�t �şe eş�t ücret şekl�nde olması ver�ml�l�ğ� artıracaktır 
(Genç, 2007: 101).

-Genel menfaatler�n k�ş�sel menfaatlere üstünlüğü �lkes�: B�r örgütte 
hem örgütün hem de örgütte çalışanların amaçları bulunur. Örgüt kend� 
amaçlarına ulaşmaya çalışırken, çalışanlar da kend� amaçlarına ulaşmaya 
çalışacaktır. Bu �lkeye göre, bütün parçalardan daha büyük olduğu �ç�n ör-
gütün amacı b�reysel amaçlardan önce gelmel�d�r (Ş�mşek ve Çel�k: 2012: 
172).

-Düzen �lkes�: Örgütte her şey�n bel�rl� b�r yer� ve amacı vardır (Yağ-
murlu, 2004: 37). Buna göre, hammaddeler, aletler, araçlar ve �nsanlar uy-
gun zamanda ve uygun yerlerde olmalıdır k� örgütte düzen sağlanab�ls�n 
(Ş�mşek ve Çel�k: 2012: 173).
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-Personel�n devamlılığı �lkes�: İst�krarsız b�r örgütün ortaya çıkmama-
sı �ç�n çalışanların �şe devamlılığı sağlanmalıdır. Çünkü devamlı personel 
değ�ş�m�n�n olması örgütün etk�nl�ğ�n� azaltacak ve örgütü amaçlarından 
uzaklaştıracaktır (Genç, 2007: 101).

-İn�s�yat�f: Personel�n �n�s�yat�f kullanmalarına �mkân ver�lmel�d�r. Bu 
sayede personel�n n�tel�k ve yetenekler�n�n gel�şt�r�lmes� de sağlanmış ola-
caktır (Genç, 2007: 101).

-B�rl�k ve beraberl�k: Örgüttek� ast ve üstler�n gerek kend� araların-
da gerekse b�rb�rler� arasında b�rl�k beraberl�k ruhunun gel�şmes� örgütün 
amaçlarına ulaştırmada etk�l� b�r rol oynayacaktır.

4.3. Fayol’un Yönet�m B�l�m�ne Katkıları

Fayol, örgütlerde yönet�m fonks�yonlarını s�stemleşt�rm�şt�r. Gel�şt�r-
d�ğ� �lkeler günümüzde neredeyse bütün örgütlerde yaygın b�r şek�lde kul-
lanılmaktadır. Özell�kle yönet�m b�rl�ğ� �lkes� ve kumanda b�rl�ğ� �lkeler� 
çok kullanılan �lkelerdend�r. Fayol’un, yönet�m� b�r anda başlayıp b�r anda 
b�ten b�r olay olarak tanımlamayıp her zaman yen�lenen ve y�nelenen b�r 
süreç olarak tanımlaması önem arz eder (Genç, 2007: 100).

Günümüzde kamuda program, stratej�k plan, kalkınma planı g�b� uy-
gulamaların varlığı, Fayol’un yönet�m süreçler� �ç�nde en çok önem ver-
d�ğ� planlama �şlev� konusundak� görüşler�n�n hâlâ tak�p ed�ld�ğ�n�n gös-
terges�d�r. Fayol’un ortaya koyduğu yen�l�klerden b�r� olarak kabul ed�len 
örgüt şemalarının, günümüz kamu ve özel yönet�mler�nde halen varlığını 
sürdürdüğü görülmekted�r (Şengül, 2007: 263-265).

Yönet�m teor�ler�n�n oluşmasında Fayol’un katkıları göz ardı ed�le-
mez. Fayol, yönet�m alanında ortaya çıkan b�rçok teor�n�n kaynağı olarak 
kabul ed�l�r (Şengül, 2007: 269). Fayol’un yönet�m yaklaşımı, genel b�r 
yaklaşımdır. Çünkü Fayol, yönet�m�n tüm fonks�yonlarını �ncelem�şt�r. 
Dolayısıyla Fayol’un öğret�s�, genel yönet�m teor�s�n�n gel�şt�r�lmes�ne 
kaynak olab�lecek özell�kted�r. Fayol’un yönet�m yaklaşımı, yönet�m dü-
şünces�n� ortaya çıkaran b�lg�ler�n öneml� b�r bölümünün kaynağı kabul 
ed�l�r ve yönet�m b�l�m�n�n gel�şmes�nde önem arz eder. Bu yaklaşım, yö-
net�m �şlevler� �le �lg�l� kavramsal b�r çatı oluşturduğu �ç�n yönet�mle �lg�l� 
�ncelemeler� de kolaylaştırmaktadır (Baransel, 1979: 13).

Fayol, yönet�m sürec�n� çeş�tl� unsurlara ayırdığı �ç�n ve bu unsurla-
ra önem verd�ğ� �ç�n fonks�yonel yönet�m akımının öncüsü sayılmaktadır 
(Eryılmaz, 2011: 32).

5. Taylor �le Fayol Arasındak� Farklar

Taylor�zm adı da ver�len b�l�msel yönet�m �lkeler� yaklaşımı daha çok 
�ş d�zaynı ve �şler�n yapılması şekl� üzer�nde dururken, yönet�m süreçler� 
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yaklaşımını ortaya atan Fayol örgütün tamamını ele almıştır. Fayol, �y� b�r 
organ�zasyon tasarımı ve yönet�m�n �lkeler�n� araştırmıştır (Ef�l, 2009: 51). 
Dolayısıyla yönet�m süreçler� yaklaşımı b�l�msel yönet�m �lkeler� yaklaşı-
mına göre çok daha gen�ş ve kapsamlı b�r yaklaşımdır (Koçel, 2001: 146).

Taylor, daha çok �şç�n�n �ş yaparken b�zzat uygulaması gereken �lke-
ler�, �şte gerekl� olan hareketler� ve bu hareketler� yapmak �ç�n harcanacak 
zamanlara a�t çalışmalar üzer�nde durmuştur. Fayol �se b�r örgütü yönet-
mek veya o örgütün b�r�mler�n�n başındak� yönet�c�n�n yapması gereken 
faal�yetler� açıklamıştır. Buna göre, Fayol örgütlerde �nsanlar arası �l�şk�ler 
üzer�nde çalışmış, yan� örgütün ps�ko-sosyal yönünü araştırmıştır. Taylor 
�se örgütlerde �nsan �le onun kullandığı mak�neler arasındak� �l�şk�ler� yan� 
örgütün ps�ko-tekn�k yönünü ele almıştır (Eren, 2009: 24-25). Taylor, ge-
nel olarak �şç�ler�n ver�ml�l�ğ� �le �lg�len�rken, Fayol, örgütün ver�ml�l�ğ� 
�le �lg�lenm�şt�r. 

6. Klas�k Yönet�m Teor�ler�ne Get�r�len Eleşt�r�ler

Klas�k yönet�m düşünces� �le gel�şt�r�len kural ve metotların her şartta 
ve her yerde geçerl� olacağı yanlışına düşülmüş, �nsan faktörü sadece f�z�k� 
gücünden faydalanılan pas�f b�r unsur olarak değerlend�r�lm�şt�r. Klas�k 
yönet�m, �ş tatm�n� ve hayat tatm�n� bulmak bakımından �nsan talepler�-
n� d�kkate almamıştır. Bu anlayışa göre örgüt sosyal ve tekn�k b�r s�stem 
değ�ld�r, mekan�k ve f�z�ksel b�r s�stemd�r ve bu s�stemde �nsan �hmal 
ed�lm�şt�r. İnsan hep arka planda yer almıştır. Klas�k yönet�m teor�s�nde 
örgütün önceden bel�rlenm�ş kurallara göre b�r mak�ne g�b� �şlet�lmes� var-
sayılmıştır (Genç, 2007: 106). Para, �nsanlar �ç�n tek mot�vasyon kaynağı 
olarak görülmüştür. 

Klas�k yönet�m düşünces� örgütler� kapalı b�r s�stem olarak düşün-
müştür. Buna göre örgütte çevresel etk�ler�n neler olacağı da göz ardı ed�l-
m�şt�r. Taylor’ın b�l�msel yönet�m� en �y� tek yol olarak kabul etmes� de 
eleşt�r�lerden nas�b�n� almıştır.

7. Sonuç

Klas�k, neo-klas�k, modern, post-modern yönet�m yaklaşımları, Sana-
y� Devr�m� sonrasında sırasıyla ortaya çıkan yaklaşımlardır. 19. yüzyılın 
sonralarında ortaya çıkan ve Taylor, Fayol ve Weber’�n öncüler� olduğu, 
hâlâ uygulanagelen teor�ler�n tamamına klas�k yönet�m teor�ler� adı ver�l-
mekted�r.

Yaşadıkları yüzyıla damga vuran, yönet�m b�l�m�n�n temeller�n� atan 
Taylor ve Fayol, fabr�kalarda ver�m�n nasıl artırılab�leceğ�ne kafa yor-
muştur. Ortaya koydukları yaklaşımlar �le hem o dönemde ve sonrasın-
da ver�ml�l�ğ�n artmasını sağlamışlar hem de günümüze değ�n ulaşan bazı 
kavramlara ve yaklaşımlara ışık tutmuşlardır. Buna göre standartlaşma, 
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uzmanlaşma, çalışanların gel�ş� güzel �şe alınmaması gerekt�ğ�, b�l�msel 
ver�ler�n çeş�tl� alanlarda kullanılması, personel�n eğ�t�m�ne önem ver�l-
mes�, görev tanımı ve sınırlarının bel�rlenmes�, Taylor’ın yönet�m b�l�m�-
ne katkılarından bazıları olarak z�kred�leb�l�r. Yönet�m �le �lg�l� doktr�n�n 
temeller�n�n atılması, yönet�m süreçler�n�n s�stemat�k b�r b�ç�mde ortaya 
konması, örgüt şemalarının bel�rlenmes� g�b� hususlar da Fayol’un katkı-
larından b�rkaçıdır. 

Gerek Taylor’ın ortaya çıkardığı yaklaşım, gerekse Fayol’un yaklaşı-
mı b�rtakım eleşt�r�lere de maruz kalmıştır. Bu eleşt�r�ler� yapanlardan b�r 
kısmı sonradan klas�k yönet�m yaklaşımının devamı n�tel�ğ�ndek� neo-kla-
s�k yönet�m yaklaşımının temeller�n� atmıştır. Ancak neo-klas�k yönet�m 
yaklaşımı klas�k yönet�m teor�ler�n� tamamen reddetmez. Klas�k yönet�m 
anlayışının gözden kaçırdığı bazı hususları değ�şt�r�p farklı b�r yaklaşım 
ortaya koyan neo-klas�k yaklaşım da aslında klas�k yönet�m teor�ler� üzer�-
ne b�na ed�lm�şt�r, onun devamı n�tel�ğ�nded�r. Keza günümüzde b�le kabul 
gören kavramların, uygulamaların, yaklaşımların temel�n� oluşturmaları, 
Taylor ve Fayol’un ortaya çıkardığı prens�pler�n önem�n� göstermekted�r.

   



İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler .

KAYNAKLAR

Asunakutlu, T. ve Coşkun, B. (2005). Freder�ck W�nslow Taylor ve f�zyoloj�k 
örgüt kuramı. Selçuk Ün�vers�tes� İİBF Sosyal ve Ekonom�k Araştırmalar 
Derg�s�, 5(10), 157-176.

Baransel, A. (1979). Çağdaş Yönet�m Düşünces�n�n Evr�m� C�lt I, İstanbul: 
İstanbul Ün�vers�tes� İşletme İkt�sadı Enst�tüsü Yayını.

Ef�l, İ. (2009). İşletmelerde Yönet�m ve Organ�zasyon, İstanbul: Alfa Aktüel 
Yayınları.

Eren, E. (2009). Yönet�m ve Organ�zasyon, İstanbul: Beta Yayınları.

Eryılmaz, B. (2011). Kamu Yönet�m�, Ankara: Okutman Yayıncılık.

Fayol, H. (2012). Genel ve Endüstr�yel Yönet�m, Ankara: Adres Yayınları.

Genç, N. (2007). Yönet�m ve Organ�zasyon, Ankara: Seçk�n Yayınları.

Kırım, A. (1999). Yen� Dünyada Stratej� ve Yönet�m, İstanbul: S�stem Yayıncılık.

Koçel, T. (2001). İşletme Yönet�c�l�ğ�, İstanbul: Beta Yayınları.

Lebleb�c�, D. N. (2008). Yönet�m b�l�m� açısından klas�k dönem� hatırlamaya 
�l�şk�n b�r çalışma. Dumlupınar Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Derg�s�, 
Sayı: 21, 99-118.

Özalp, İ. (2012). Yönet�m ve Organ�zasyon-I, (Ed. C. Koparal), Esk�şeh�r: AÖF 
Yayınları.

Özer, M.A. (2014). Freder�ck Taylor’ın görüşler�n� 21. yüzyıl yönet�m mantığı �le 
yen�den okumak. Ver�ml�l�k Derg�s� 2014/2, 41-72.

Öztek�n, A. (2010). Yönet�m B�l�m�, Ankara: S�yasal K�tabev�

Şengül, R. (2007). Henr� Fayol’un yönet�m düşünces� üzer�ne notları. Celal Bayar 
Ün�vers�tes� İİBF Yönet�m ve Ekonom� Derg�s�, 14(2), 257-273.

Ş�mşek, Ş. ve Çel�k, A. (2012). Yönet�m ve Organ�zasyon, Konya: Eğ�t�m 
K�tabev�.

Taylor, F. (2005). B�l�msel Yönet�m�n İlkeler�, (Çev: H. B. Akın), İstanbul: Adres 
Yayınları.  

Yağmurlu, A. (2004). Örgüt kuramları ve �let�ş�m. TODAİE Amme İdares� 
Derg�s�, 37(4), 31-55.

Yüksel, Ö. ve Aykaç, B. (1994). Freder�ck Taylor’ın görüşler�n�n 
değerlend�r�lmes�nde yen� b�r yaklaşım. TODAİE Amme İdares� Derg�s�, 
27(4), 83-96.



Sadık Kocabaş.


