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Kitabın Adı Hakkında

“Organizasyon” kelimesi Organ’dan türetilmiştir. 
Organ, özel bir amaç ve fonksiyona sahip vücudun 
(İnsan’ın) bir parçasıdır. İnsan, organların muhte-
şem bir tasarımla bir araya gelmesiyle vücut bulur. 
Şirket (organizasyon), belli bir amaca yönelik olarak 
birbiriyle bağımlı olarak çalışan İnsan’lar grubudur. 
ŞİRKET ’i asıl oluşturan binalar veya resmi kayıt 
belgeleri değil, İNSANdır.

Çağdaş bir tefsir olan Levh-i Mahfuz’da yer alan 
“İnsan’ın kim olduğu”na dair gerçek tanımlama 
dikkate alınarak elinizdeki kitaba ikinci bir başlık 
konulmuştur; “İnsan Tanrısal(dır)”. Bu ikinci baş-
lık, eşsiz bir varlık olan İnsan üzerinden şirketlere, 
ticari ünvanın ötesinde çok daha farklı boyutta bir 
tanıma sahip olduklarını hatırlatmaktadır; İNSAN, 
şirket için maliyet yaratan bir işgören değil, sevgi ve 
saygı görmeyi koşulsuz hak eden TANRISAL bir 
varlıktır. (Yazar)
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Teşekkür

Gerçek yönetimin ne olduğunu öğrenmek adına 
sürekli araştırma yapmama vesile olan ve kendimi 
yönetim konusunda geliştirmeye zorlayan, ken-
di oyun bahçelerinin tek oyuncusu olan çoğunluk 
grubu ben-merkeziyetçi yönetemeyen yöneticilere; 
takdir edilecek düzeyde başarılı yönetim strateji-
leri uygulayan ve burada kaleme almaya çalıştığım 
öğretileri ve daha fazlasını bana kazandıran azınlık 
grubu biz-merkeziyetçi yöneten yöneticilere teşek-
kür ederim. Hepsini sevgiyle onurlandırıyorum.

Levh-i Mahfuz tefsiriyle beni tanıştıran, kurum-
sal şirket yönetimi konusundaki bilgilerime inanıl-
maz boyutlar kazandıran değerli eşime sonsuz te-
şekkür ederim.
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Önsöz

Bu kitap, üç ana başlık üzerine yazılmıştır; Şir-
ket Psikolojisi, Şirket Dizimleri ve Şirket Değişimleri. 
Başlıkların seçimi bir tesadüf değildir, ancak özel 
bir bütünlük oluşturmak için de bir araya getirilme-
mişlerdir. Bu başlıklar aslında iş dünyasında popü-
ler olan konulara göre daha nadiren işlenmektedir. 
Kitap, akademik bir referans yayın olması amacıyla 
hazırlanmamıştır, bu nedenle kitabın içerdiği bö-
lümler ve anlatım sistematik bir dizilimden uzaktır. 
Kitabın içeriği şirket yönetimi terminolojisi çerçe-
vesinde özenle hazırlanmaya çalışılmıştır. Konu-
ların anlatımı, genel kabul görmüş idealize şirket 
uygulamalarını anımsatır şekilde -kasıtsız olarak- 
teorik bilgi düzeyinde algılanabilir veya kendine 
özgü yeni yaklaşımları işaret eden bir farkındalık 
sergileyebilir. Ancak her iki tarz, hem bireysel hem 
de şirket boyutunda ikilemlerle başa çıkabilmek için 
okuyucuların yeteneklerini geliştirebilmek amacıy-
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la, bu kitapta birbiriyle bir bütünlük içindedir. Her 
ne kadar bu üç başlık bir kitap içinde benim anlatı-
mımla bir araya geldiyse de her biri derinlemesine 
bir araştırma konusudur. Ve bu derinlemesine bilgi-
den çıkan her konu üzerine sayısız kitaplar yazıla-
bilecek niteliktedir. Şirketler için bu tür çalışmalara 
referans olabilirsem bundan mutluluk duyarım.

Özünde para kazanmak olan şirket tipi organi-
zasyonların çalışanlarını bu üç başlığın kesişiminde 
görmelerini beklemek hayalperestlik olabilir. An-
cak, istinasız olarak anlaşılması gereken şudur; in-
san şirket için herşeydir ve şirket insanın kendisidir.

Cüneyt Dilsiz, 2012
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Giriş
Psikolojiyi anlamak ve uygulamak modern çağın 

yöneticileri için başarıya giden en önemli yollardan 
biridir. Ticari faaliyetler her geçen gün insanların 
zihinsel yaşamlarıyla daha fazla yakın temas halin-
dedir. Büyümeyi ivmelendirecek satışları gerçek-
leştirmek, şirket/ ürün/ hizmet tanıtım projelerine 
ağırlık vermek, işgücünü performansı arttırıcı yön-
de eğitmek, doğru göreve doğru insanları seçmek, 
daha yüksek iş verimliliği sağlamak, yorgunluğu ke-
yif almaya dönüştürmek, müşterileri ve iş bağlantılı 
ortakları memnun etmek, en uygun çalışma ortamı 
şartlarını yaratmak, insanları yaptıkları işlere adap-
te olmalarını sağlamak ve diğer birçok konu bugün 
yöneticilerin önünde çözümlenmeyi beklemektedir 
ve bu sorunlara ancak psikolojinin yardımıyla ge-
rekli çözümler üretilebilir. Psikolojinin (Davranış ve 
Zihinsel İşleyiş Bilimi1) sahip olduğu anlayış ve yak-
laşımları kavrayabilmek için yöneticilerin, psikolog-
lar gibi sorunların derinlerine inerek farklı boyutta 
tecrübeler yaşamasına gerek yoktur. Bu bölümün 
amacı, yöneticinin sorunlarını çözmesinde yardımcı 
olacak olan modern psikolojik düşünce sonuçlarını 
bir araya getiren şirket psikolojisi ile tanışmaktır. İlk 
bakışta yöneticiye yüzeysel veya önemsiz gelse bile, 

1 TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi - Psikoloji Köşesi
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böyle bir çalışma herşeyden önce sağlam temeller 
üzerine oturtulmalı ve daha çok eldeki veriler üze-
rinden sonuca gidilmelidir.

Psyche+Logos
Hayatı kolaylaştıracak ürün/ hizmetlerin üreti-

mi, bunların dağıtımı, satışa sunulması, devamında 
teknik destek sunulması ve diğer birçok ara sü-
reçlerle beraber ekonomik hayat içindeki değişim 
kesinlikle değişmez bir olgudur. Yüksek teknoloji 
ile donatılmış modern işletmeler, hızlı ulaşım sis-
temleri ve pratik iletişim kanalları vs yakın geçmiş 
dönemle bile kıyaslanamayacak bir hızda geliş-
mektedir. Pazarın ve üretimin her bir unsurunun 
muhteşem buluşlardan ciddi etkilenmesine rağmen, 
şirketlerdeki yeni kurumsal yapılanma ve değişim 
yöntemlerinin getirdiği görkemli başarılardan daha 
az etkilendiği kesindir. Yıllar içinde elde edilen bilgi 
yığınları ekonomik ürün/ hizmetlerin üretilmesine 
ve dağıtılmasına katkıda bulunmuş, bilim dünyası 
iş dünyasına gerçek bir temel oluşturmuştur. An-
cak, maalesef çok az yönetici pratik yaşam tarzını 
bir adım ileriye taşıyabilmek adına yaratıcı ve en-
tellektüel potansiyele sahip olan insan faktörünün 
farkında olabilmiştir. Mekanik düşünce yapısında 
olan yöneticiler teknolojiyi kullanıp sadece şirketin 
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kârlılığına odaklanırken aslında bu kârlılığı yaratan, 
ürün/ hizmete değer katan, enerjilerini adayan bi-
reyleri göz ardı edebilmektedir.

Herkesin sınır tanımaz bir şekilde iletişimin için-
de olduğu bugünün şartlarında insanlar bilerek/ bil-
meyerek teknoloji biliminin sonuçlarından sonuna 
kadar faydalanmaktayken, insan aklıyla ilgilenen bir 
bilimi ne kadar az (veya hiç!) kullandığını görmek 
çarpıcı bir tezatlık oluşturmaktadır. İnsan aklının 
bilimi olan psikoloji bugün için temel disiplinler ka-
dar gerçek ve bilimseldir. Ve insanoğlu düşündükçe, 
hatırladıkça, hissettikçe, istedikçe ve ürettikçe, yani 
kısaca hayatta var olduğu sürece, psikoloji bilimi es-
kisinden daha az etkili olmayacaktır. Ancak, şirket-
lerin ticari yaşam süreçleri psikoloji ile ilgili kaynak-
lardan gelen bilgilerden çok az etkilenmiştir. Bireyin 
çok çalışmasına rağmen gereken saygı ve yükselmeyi 
alamadığı gerçeğinin birçok psikoloğun sıkça kar-
şılaştığı bir durum olduğunu söylemek -istatistiksel 
verilerle tescillemeye gerek kalmaksızın- eminim ki 
yanlış olmaz. Buna rağmen, şirketleri çevreleyen ti-
cari dünyaya baktığımızda başarıyı getiren asıl un-
surun en önemli rolü üstlenen insan aklının olduğu-
nu hızlıca keşfedebiliriz.

Bir işletme için sahip olduğu makinalar son de-
rece önemlidir. Makinalar en uygun fonksiyonel-
likte ayarlanıp çalıştırıldığında ve düzenli olarak 
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periyodik bakımları yapıldığında işletmeci kendini 
güvende hissedecektir, çünkü ürünler belirlenen 
standartlarda sorunsuz bir şekilde üretilmektedir. 
Peki, bu makinaların başında bulunan çalışanların 
teknik bilgi ve beceri düzeyi asgari talep edilen düzeyi 
karşılayacak veya gerekenin daha üzerinde bir düzey-
de değilse? Bu durumda işletmede sadece mekanik 
kısımlara odaklanıp, duyguları, hisleri, fikirleri, ego-
ları olan ve üretimin başında bulunan insanı yok sa-
yarsanız, en iyi ticari ürünü ürettiğinizden nasıl emin 
olabilirsiniz? Bu aslında yöneticilerin içine sıklıkla 
düştükleri bir ikilemdir. Ve soruyu düşündüklerinde 
cevabı her zaman -içsel olarak bir hak verme duygu-
sundan dolayı- olumlu yanıtlanır. Üzücüdür ki, bu 
hak verme sadece o an için yaşanır, çünkü mekanik 
düşünce devreye girdiğinde tekrar insan unsurunun 
gözardı edildiği sadece para getirisinin düşünüldü-
ğü robotlaşmış üretim sürecine hızlıca geri dönülür. 
Eğer bireyin dikkati beklentilerine ve alamadığı hak 
ettiklerine odaklanır, yaşadığı mutsuzluk yaptığı iş 
ile bir araya gelir, kafasında kurguladıkları kendisini 
yaptığı işten uzaklaştırır ve doğru zihinsel gücü to-
parlayamazsa o zaman bir seçim yapmak durumuyla 
başbaşa kalacaktır. Şirket çok görkemli ekipman ve 
mobilyalarla donatılmış olabilir, lojistik hizmetleri 
modernize edilmiş ve iletişim araçları son teknoloji 
olabilir, şirket süreçleri mükemmel bir yazılımla ku-



Cüneyt Dilsiz  7 

sursuz izlenebiliyor olabilir vs, ancak başarı veya ba-
şarısızlık bilgisayarın önünde oturan, koridorlarda 
koşuşturan, makinaların başında duran insanların 
performansına bağlıdır ve bu performans sonuçta 
çalışanın zihinsel gücü ile ilişkilidir. İnsanların akıl 
ve karakterleri, yetenek ve hisleri/ öngörüleri maki-
naların kusursuz ihtişamlarından kıyaslanamaz öl-
çüde daha fazla önemli ve belirleyicidir. Eğer doğru 
seçilmiş bir birey şirket içinde doğru bir pozisyonda 
görevlendirilmişse ve çalışma koşulları zihinsel ve 
ruhsal taleplere göre düzenlenmişse o zaman bütün 
zorlukların üstesinden gelinebilir. Diğer taraftan, 
eğer zihinsel ihtiyaçlar gözardı edilir, yanlış düşün-
celer ortada dolanır, gizli çıkar çatışmaları yaşanır, 
değersizlik duyguları su yüzüne çıkar, üretilen ürün/ 
hizmetler standartların altına düşerse sonuçlar içler 
acısı olabilir. Yapılan her iş akılla başlar, akılla ilerler 
ve akıllara hizmet etmeyi amaçlar. Bunun sonun-
da bir memnuniyet oluşur ve bu memnuniyetin her 
adımı dikkat, düşünce, duygu, his ve insan zihninin 
dürtülerini içerir.

Psikoloji biliminin şirketlere uygulanması olduk-
ça yeni bir alan sayılabilir. Örneğin, kurumsal ge-
lişim ve eğitim, çalışma hayatının kalitesi, değişim 
yönetimi, karmaşık sistemler teorisi2, insan kaynak-
2 Fiziksel bilimler karmaşık sistemlerin doğrusal olmayan davranışlarıy-

la ilgili yeni teoriler geliştirdi. Karmaşık sistemlerin özelliklerinin 
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ları gelişimi, değerlendirme, takım kurma, süreç iyi-
leştirme, kişisel koçluk vs. Uygulayıcılar, uygulamalı 
psikolojinin pek çok branşını kapsayan bir donanı-
ma sahip olmalıdırlar. Bu bilgi birlikteliğinin yarat-
tığı güç şirketlerin ve onu oluşturan bireylerin tüm 
potansiyellerini açığa çıkartmayı amaçlamaktadır.

Şirket psikolojisinin arkasındaki felsefe oldukça 
basittir; ‘iş dünyası ve psikolojiye ait bilgileri kullana-
rak şirketlere ve çalışanlarına karşılaştıkları sorunlar-
da yardımcı olabilmek’. Psikoloji kullanarak ortaya 
çıkan uygulamalar, liderlik vasıfının getirdiği görev-
lerden dolayı yoğun ajandalarıyla boğuşan üst dü-
zey yöneticilere yardım etmekten tutun da, stratejik 
satış grafikleriyle boğuşan orta düzey yöneticiler ve 
sahada pazarlama becerilerini ortaya koyan satış 
personeli için kişisel koçluk uygulamalarına kadar 
geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.

tanımı şunları içermektedir; • sistem davranışını belirlemek için 
birbiriyle güçlü etkileşimde olan birçok değişkenden oluşmak, • 
başlangıç şartlarına duyarlılık, • zaman içinde kararlılık. İki karmaşık 
sistem kavramı sistemin davranışının evrimi hakkında bilgi sağlar 
ve gelecekteki davranışlarının tahminini mümkün kılar. Karmaşık 
sistemlerden çıkan kavram tartışmaları ve şirketlere uygulanması, 
kurumsal araştırmaların nasıl yapılması gerektiği konusunda bir fikir 
verir. Eğer kuruluşların doğrusal olmayan davranış sergiledikleri var-
sayılırsa, kuruluşların şartlara özel davranışını tanımlamak için daha 
tarihsel, boyuna, ve kalitatif araştırma yöntemlerinin uygulanması 
gerekmektedir (Daniel, J.S., Linda, L.B. 2000. A Complex-Systems Ap-
proach to Organizations. Current Directions in Psychological Science 
Journal. Vol9, No2, April 2000, pp. 69-74).
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Bilinç ve davranış
Bir şirket yöneticisi her zaman karşılaştığı sorun-

ların gerçekçi çözüm yollarına güvenmeli ve konuyu 
deneyim sahibi şirket psikologlarına devretmelidir. 
Bu yaklaşım, gelenekçi yapıdaki ve hatta mikro yöne-
tim uygulayan yöneticiler için oldukça zor bir karar-
dır. Özellikle aile şirketleri gibi küçük ölçekli yapılan-
malarda şirket, yöneticinin yaratıcısı olduğu bir çocuk 
gibi görüldüğü için, sadece şirket psikologlarına değil 
şirket içinden yükselen atılım fikirlerine bile kapalı 
kalmaları son derece genel bir durumdur. Şirketin her 
türlü eylemine ait kumandaları elinde tutan bu yö-
neticiler sığ vizyonel yapılarıyla ne ekonomik ne de 
toplumsal bir katma değer yaratabilmektedirler.

Çözüme giden yolda ilerleme genellikle yavaştır 
ve dolayısıyla bu uzun süreçte zaman zaman hayal 
kırıklıkları yaşamak -elbetteki- imkansız değildir. 
Psikologların sorunu bir an önce çözüme kavuştu-
rabilmek için veya şirketteki her koltuğu ideal ola-
rak o görev için doğmuş bireylerle doldurabilmek 
için ellerinde hazır bir reçete yoktur. Aslında şirket 
psikolojisi gibi uygulamalı psikolojinin gerçeklerine 
doğrudan yönelen bir kestirme yol da yoktur. Ön-
celikle aklın genel standartlarını ve düzenli davra-
nışlarını bilmemiz/ anlamamız gerekir. Diğer bir 
ifadeyle, şirkette sorun yaşanan özel durumlara psi-


