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ÖZET 

 

Bu araştırmanın amacı, Selçuk Üniversitesi Eğitim ve Fen Edebiyat 

Fakültelerindeki Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlarının yönetim sürecinde tercih ettikleri 

güç tiplerine yönelik olarak kendilerinin ve öğretim elemanlarının değerlendirmelerinin 

incelenmesi ve hâkim güç tipi tercihi belirlenmesidir. 

Araştırma tarama modeliyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma evreni, Selçuk 

Üniversitesi Eğitim ve Fen-Edebiyat fakültelerinde 2005–2006 akademik yılında görev 

yapmakta olan bölüm ve anabilim dalı başkanları ile yöneticilik görevi bulunmayan öğretim 

elemanlarını kapsamaktadır. Araştırmanın örneklemi, tesadüfî örnekleme yöntemi 

doğrultusunda belirlenen 13 bölüm başkanı, 23 anabilim dalı başkanı ve yöneticilik görevi 

bulunmayan 136 öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisinden oluşmaktadır. 

Araştırma için araştırmacının kendisi tarafından geliştirilen Likert tipi “Güç Tipi Tercihleri” 

ölçeği kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 13.0 programı ile araştırmancının 

kendisi tarafından analiz edilmiş ve araştırma sonucunda, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının en çok uzmanlık gücünü tercih ettiklerine inandıkları, 

Buna karşılık, öğretim elemanlarının algısı açısından; 

Bölüm başkanlarının en fazla ödül gücü, anabilim dalı başkanlarının ise uzmanlık 

gücü kullanmakta oldukları,  

Fen-Edebiyat Fakültesindeki anabilim dalı başkanlarının, Eğitim Fakültesindeki 

anabilim dalı başkanlarına oranla, daha fazla uzmanlık gücü ve karizma gücü kullandıkları, 

Eğitim Fakültesindeki bölüm başkanlarının ve anabilim dalı başkanlarının Fen- 

Edebiyat Fakültesindekilere oranla, daha fazla zorlayıcı güç ve mevki gücü kullandıkları, 

Araştırma görevlilerinin, diğer öğretim elemanlarına oranla, bölüm ve anabilim Dalı 

başkanlarının tercihleri arasında mevki gücünü daha fazla gördükleri, 

21–30 yaş arasındaki öğretim elemanlarının, diğer yaş gruplarına oranla, anabilim 

dalı başkanlarının tercihleri arasında mevki gücünü daha fazla gördükleri,  

Fen Edebiyat Fakültesindeki anabilim dalı başkanları, Eğitim Fakültesindeki 

anabilim dalı başkanlarına oranla karizma gücünü daha fazla kullandıkları, 
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Kadın öğretim elemanlarının, erkek öğretim elemanlarına oranla, bölüm 

başkanlarının ve anabilim dalı başkanlarının tercihleri arasında mevki gücünü daha fazla 

gördükleri saptanmıştır. 
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                                          ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to examine the perceptions of academicians from the 

Faculty of Education and the Faculty of Science and Letters on the power type preferences 

of the department and the program chairs which they use throughout the administrative 

process. The other purposes are to determine the self evaluations of those aforementioned 

chairs on their own power type preferences, and to find out what the dominant power type 

preference is. 

The model of the research is survey. The population comprises the department 

chairs, program chairs and the other academic staffs who have no managerial roles. 

According to the technique of simple random sampling, the sample was composed of 171 

academicians. 13 of whom are department chairs, 23 of whom are program chairs and 136 of 

whom are faculty members, lecturers and researchers. All of the participants are from the 

Faculty of Education and Faculty of Science and Letters of Selçuk University and serve in 

2005-2006 academic year. The data of the research was collected by means of “The Power 

Type Preferences Scale” which was developed by the researcher himself. This scale was 

comprised of a nominal type, which provides personal information and a Likert-type scale 

aimed to find out the preferences of power type.  

The data obtained was analyzed by means of SPSS 13.0 statistics program by the 

researcher himself and the findings indicated that, according to the perceptions of 

department and program chairs, the most intense existing power type is expertise power. 

According to the perceptions of academic staff;  

Department chairs prefer reward power, while the program chairs prefer expertise 

power in comparison to the other types of power. 

Program chairs from the Faculty of Science and Letters prefer expertise power 

much more than their colleagues from the Faculty of Education do. 

The department and program chairs from the Faculty of Education prefer coercive 

power much more than their colleagues from the Faculty of Science and Letters do. 

In comparison to the academic staffs of the other titles, the answers of the 

researchers much more reflect that they are of the opinion that department and program 

chairs prefer position power. 
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In comparison to the academic staffs that are in other ranges of ages, the answers of 

the academic staffs that are in the range of ages of 21 and 30 much more reflect that they are 

of the opinion that program chairs prefer position power. 

Program chairs from the Faculty of Education prefer charisma power much more 

than their colleagues from the Faculty of Education do. 

In comparison to the male academic staffs, the female academic staffs are much 

more of the opinion that department and program chairs prefer position power.                                     
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ÖNSÖZ  

 

Yaşantımızın her boyutunda varlığını hissettiğimiz güç kavramının, şiddetli rekabet 

nedeniyle verimli çalışmanın giderek daha fazla önem kazandığı çağımızda yönetim 

faaliyetleri içerisindeki önemi artmaya devam etmektedir. Bu nedenle, yöneticilerin 

çalışanlarını etkili bir biçimde yönlendirebilmeleri için ellerinde bulunan gücü iyi tanımaları, 

hangi şartlarda hangi güç tipine başvuracaklarını ve gücün etkili kullanımını tam anlamıyla 

öğrenmeleri gereklidir. Bilinmelidir ki güç, sadece deneyim yoluyla öğrenilemeyecek kadar 

ayrıntılı, yanlış kullanımı durumunda ise örgüt açısından son derece yıkıcı olabilmektedir.  

Yönetsel güç kavramı, yabancı yönetim yazınındaki yönetim ve örgütsel davranış 

kitaplarının hemen tamamında geniş yer bulmasına karşın, Türkçe yönetim alanyazınına 

önemiyle orantılı düzeyde yansıtılamamıştır. Oysaki yönetsel güç kavramı, örgütün 

motivasyonu ve verimliliği açısından yaşamsal öneme sahiptir. Bu konunun önemine olan 

inancımın etkisiyle, mezunu olduğum Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve halen 

araştırma görevlisi olarak çalışmakta olduğum Eğitim Fakültesindeki bölüm ve anabilim dalı 

başkanlığı görevlerini üstlenmiş olan hocalarımızın güç tipi tercihlerini tespit ederek 

alandaki bu boşluğu doldurmaya çalıştım.  

Çalışma sürecinde rehberliğini ve desteğini esirgemeyen danışman hocam Prof. Dr. 

Musa Gürsel’e, gerek ölçek maddelerini titizlikle derecelendirerek, gerekse tezim hakkında 

etkili eleştirilerde bulunarak çalışmamı tamamlamamı mümkün kılan bütün hocalarıma ve 

kendi tezi üzerinde çalışırken bir yandan da benim için uygun çalışma koşullarını sağlamaya 

çalışan eşim Aslı Özaslan’a içtenlikle teşekkür ederim. 

              

 

         Gökhan ÖZASLAN



 

 

                                                          I.BÖLÜM 

 
 
                                                                        GİRİŞ 

 

Bu bölümde araştırmanın problem durumu, amaçları, önemi, sayıtlıları açıklanmış 

ve araştırmada kullanılan kavramlar tanımlanmıştır. 

              Problem 

Yönetimi bir süreç olarak algılama eğiliminde olan düşünürlere göre, yönetim; bir 

grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yöneltme, aralarındaki işbirliği ile koordinasyonu 

sağlama çabalarının bütününü içeren bir süreç şeklinde ifade edilebilir (Şimşek;2002:9). 

Diğer bir tanıma göre ise, yönetim, örgüt amaçlarının etkili ve verimli olarak 

gerçekleştirilmesi amacıyla, planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol 

fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir 

biçimde, beceriyle uygulanmasıyla ilgili faaliyetlerin tümüdür (Baransel,1979:25). 

Tanımları ne kadar çeşitlendirsek de ortak noktaları hiç değişmeyecektir; yönetim 

sürecine işlerlik kazandıran temel faktör insandır. Çünkü insan ve onun çabaları olmadan 

parasal kaynaklar, demirbaşlar, hammadde vb. diğer tüm üretim faktörleri birer kaynak 

yığını olmaktan ileri gidemezler. İşte bu nedenle günümüzde yönetim, maddi faktörlerin 

idaresinden çok “personel idaresi” şeklinde algılanmakta ve her geçen gün daha da önemli 

hale gelmektedir. İnsan idaresi ise, insan davranışlarının arzu edilen biçimde 

yönlendirilmeleri ile ilgilidir. Bu da davranışların etkilenmesini gerektirir. Davranışları 

etkilemek ise, ancak belli bir güç kullanımı ile mümkün olabilir. Bu kısa açıklamadan da 

anlaşılabileceği gibi, yönetim uygulaması ya da işlevi tamamıyla bir güç kullanma 

hadisesidir (Şimşek;2002:8,183). 

Güç özgürlüğün gölgesidir ve bir Arap atasözünün de belirttiği gibi kimse kendi 

gölgesini geride bırakamaz. Gücümüzün ötesinde davranışlarda bulunamayız. Bazı sosyal 

olanaklarımızı ancak ve ancak diğerlerini bastırmak bedeliyle gerçekleştirebiliriz, çünkü 

gücümüz ancak bu kadarına yeter. Güç ve özgürlük arasındaki ilişki, denklemin bu iki 

unsurunun varlığını sürdürmesine karşın karşılıklı sınırlarının sürekli değiştiği bir süreçtir. 

En demokratik toplumlarda bile güç ilişkilerinin tartışılmasında, gücün topyekûn ya da 
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kademeli olarak ortadan kaldırılmasının sözü edilmemektedir. Güç kavramına o denli önem 

atfedilmiştir ki, Touraine (1981) ’e göre genel sosyolojinin bütün prensipleri, bütün sosyal 

ilişkilerin güç ilişkileri olduğu önermesine indirgenebilir (Westwood,2001:20). Yönetim 

açısından ise güç, örgüt içerisinde çalışanların etkili bir biçimde yönlendirilmesi ve işlerin 

zamanında ve eksiksiz bir biçimde yapılabilmesi açısından yaşamsal öneme sahiptir. 

Buna karşılık yönetim alanyazınında güç, ihmal edilen bir boyut olarak kalmış ve 

genellikle hâkimiyet kurma ve boyun eğme ile ilişkili olduğu düşünülmüştür. Oysaki güç, 

örgütün sosyal amaçlarına ulaşmasını sağlayan bir kaynaktır (Cherie,1992:16). 

Yöneticilerin başarısı büyük ölçüde başkalarını etkileyerek kendi istedikleri yönde 

davranışa sevk edebilme yeteneğine bağlıdır. Başkalarını kendi amaçları, dolayısıyla 

örgütsel amaçlar yönünde davranmaya sevk edebilme yeteneği ise, yöneticinin yalnızca 

biçimsel yetki kullanan klasik bir yönetici olmasının ötesinde, önderlik vasıflarına sahip ve 

modern yöneticilerin sahip oldukları birtakım yeteneklerle donanmış olmasını gerektirir 

(Şimşek;2002:15).  

Günümüz yöneticisi de böylesi bir bilgi birikimiyle donanmış olması sayesinde 

elinde var olan gücü tanıyan, bunu arttıran, koruyan, kullandığı güç tiplerine çalışanlarının 

verecekleri muhtemel tepkileri önceden tahmin ederek en uygun güç tipini yanılmaz bir 

biçimde tercih eden ve gerektiğinde örgütsel amaçların gerçekleştirilebilmesi için gücünü 

diğerleriyle paylaşan profesyonel bir yönetici olmak zorundadır.  Tercih edebileceği güç 

tiplerinin olumlu ve olumsuz yönlerini ve yönettiği bölümün güce dair değerlendirmelerini 

bilmek, yöneticiye kendi eğilimlerini tanımasını sağlayacak bir içgörü yeteneği de 

kazandıracaktır. Bu içgörü yeteneği sayesinde yönetici, gücün gerçek anlamı ve güce yönelik 

kendi bireysel ihtiyacının farkına varacak, “kendini tanıma”nın doğrudan sonucu olan 

“kendine hâkim olma” niteliği sayesinde astları ve kendisi için daha verimli ve daha sıcak bir 

çalışma ortamı tesis edebilecektir. Bu durum, üniversitelerdeki eğitim yöneticilerinden olan 

bölüm ve anabilim dalı başkanları için de geçerlidir. 

Üniversite yöneticilerin güç tipi tercihlerine yönelik olarak ülkemizde yapılmış 

araştırma bulunmamaktadır. Bu araştırmanın amacı, bölüm başkanları ve anabilim dalı 

başkanlarının yönetsel güç tipi tercihlerine yönelik kendi algılarını ve yine bu tercihlere 

yönelik öğretim elemanı algılarını belirlemektir. Bu amaçla cevap aranacak sorular şunlardır; 

1.  Öğretim elemanlarının bölüm ve anabilim dalı başkanlarının güç tipi tercihlerine yönelik 

değerlendirmeleri nasıldır? 
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2. Bölüm ve anabilim dalı başkanlarının güç tipi tercihlerine yönelik öz değerlendirmeleri 

nasıldır? 

3.  Öğretim elemanlarının yaşlarına göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının;  

a) Uzmanlık gücü kullanımlarına, 

b) Karizma gücü kullanımlarına, 

c) Ödül gücü kullanımlarına, 

d) Mevki gücü kullanımlarına, 

e) İlişki gücü kullanımlarına, 

f)  Zorlayıcı güç kullanımlarına ilişkin değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık var mıdır? 

4.  Öğretim elemanlarının cinsiyetlerine göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının;  

a)  Uzmanlık gücü kullanımlarına, 

b)  Karizma gücü kullanımlarına, 

c)  Ödül gücü kullanımlarına, 

d)  Mevki gücü kullanımlarına, 

e)  İlişki gücü kullanımlarına, 

f)  Zorlayıcı güç kullanımlarına ilişkin değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık var mıdır? 

5.  Öğretim elemanlarının fakültelerine göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının;  

a)   Uzmanlık gücü kullanımlarına, 

b)   Karizma gücü kullanımlarına, 

c)   Ödül gücü kullanımlarına, 

d)   Mevki gücü kullanımlarına, 

e)   İlişki gücü kullanımlarına, 

f)   Zorlayıcı güç kullanımlarına ilişkin değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık var mıdır? 

6.  Öğretim elemanlarının görevlerine göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının;  

a)   Uzmanlık gücü kullanımlarına, 

b)   Karizma gücü kullanımlarına, 

c)   Ödül gücü kullanımlarına, 

d)   Mevki gücü kullanımlarına, 

e)   İlişki gücü kullanımlarına, 

f)   Zorlayıcı güç kullanımlarına ilişkin değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık var mıdır? 
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     Araştırmanın Önemi 

1. Yöneticilerin çalışanları üzerinde uyguladıkları güç, çalışanların motivasyonları ve 

örgütsel bağlılıkları üzerinde en önemli belirleyicilerden biridir. Her örgütün yönetim 

düzeyinde ihtiyaç duyduğu güç tipi diğerinden farklıdır. Eğitim kurumlarında 

eğitimcilerin verimliliklerinin doğrudan ölçülememesi ve kurumun demokratik yapısı 

nedeniyle, diğer kurumlara nazaran daha farklı bir yönetsel anlayışa gereksinim duyulur. 

İşte bu nedenle, eğitim sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olan üniversitelerde 

yönetsel güç tipinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, verimlilikleri açısından son derece 

önemlidir. 

2. Üniversitelerde bölüm ve anabilim dalı başkanlarının, öğretim elemanları üzerindeki güç 

uygulamaları konusunda daha önce hiç çalışma yapılmamış olması nedeniyle bu çalışma, 

alanyazındaki önemli bir boşluğu doldurma savı taşımaktadır. 

3. Bu araştırmadan elde edilen verilerle, öğretim elemanları üzerinde uygulanan güç tipi 

hakkında müspet bilgilere ulaşılabilecek ve böylelikle öğretim elemanlarının yönetilmesi 

konusunda daha gerçekçi değerlendirmeler yapılabilecektir.  

      Sınırlılıklar 

1. Bu araştırma, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının güç tipi tercihlerini değil, güç tipi 

tercihlerine yönelik olarak, kendilerinin ve öğretim elemanlarının algılamaları 

değerlendirmektedir. 

2. Çalışma evreni, 2005–2006 akademik yılı bahar döneminde Selçuk Üniversitesinin 

Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesinde görev yapan öğretim elemanları ile 

sınırlıdır. 

3. Söz konusu fakültelerden elde edilecek veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen ölçeğin 

uygulaması ile elde edilecek sonuçlarla sınırlıdır. 

4. Ölçekteki ifadelerin görece rahatsız edici özelliği nedeniyle öğretim elemanlarının 

kimliklerinin deşifre olması kaygısı, araştırmayı sınırlayan diğer bir husustur. 

       Sayıltılar 

1. Çalışmaya katılan öğretim elemanlarının sayısı, genel evreni temsil edebilecek 

büyüklüktedir.  
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2. Kaynak gruplar, sahip oldukları tecrübe sayesinde bölüm ve anabilim dalı başkanlarının 

güç tipi tercihlerini değerlendirebilirler. 

3. Öğretim elemanlarından ölçek uygulaması yoluyla toplanan veriler geçerli ve 

güvenilirdir. 

4. Katılımcılar ifadeleri istekle, tüm duygu ve düşüncelerini yansıtacak biçimde 

derecelendirmişlerdir. 

5. Seçilen araştırma yöntemi, araştırmanın amacına, konusuna ve soruların çözümüne 

uygundur. 

 

Tanımlar 

          Güç: İnsanlara kendi başlarına yapmayacakları şeyleri yaptırabilme yeteneğidir. 

Öğretim Elemanı: Öğretim üyeleri sınıfı (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent); 

Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar sınıfı ve Öğretim Yardımcıları sınıfına (Araştırma 

Görevlileri, Uzman, Çevirici ve Eğitim-öğretim planlamacıları) dâhil akademisyenlerden 

oluşur. 

Bölüm Başkanı: Bölüm Başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve 

araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli şekilde 

yürütülmesinden sorumlu kişidir. 

Anabilim Dalı Başkanı: Anabilim Dalı Başkanı, Anabilim Dalının her düzeyde 

eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve Anabilim Dalına ait her türlü faaliyetin düzenli ve 

verimli şekilde yürütülmesinden sorumlu kişidir. 

Uzmanlık Gücü: Çalışanları, onların sahip olmadıkları bilgi ve deneyim düzeyi ile 

etkileyerek yönlendirebilme yeteneğidir. 

Karizma Gücü: Çalışanları, kendilerinde oluşturulan yoğun bağlılık duygusu 

sayesinde yönlendirebilme yeteneğidir. 

Ödül Gücü: Çalışanları, istediklerini vermek ya da istemedikleri bir şeyden 

uzaklaştırmak yoluyla yönlendirebilme yeteneğidir. 

Mevki Gücü: Çalışanları, örgütün sağladığı yasal yetkilere dayanarak 

yönlendirebilme yeteneğidir. 

İlişki Gücü: Çalışanları, daha üst düzeyde bir yönetici ile olan yakınlığı kullanmak 

suretiyle etkileyerek yönlendirebilme yeteneğidir. 



 6 
 

Zorlayıcı Güç: Çalışanları, istemedikleri bir şeye maruz ya da istedikleri bir şeyden 

mahrum bırakma yoluyla yönlendirebilme yeteneğidir. 



 7 
 

 

II. BÖLÜM  

İLGİLİ ALANYAZIN 

 

                        1. Gücün Tanımı 

Alanyazına güç kavramına dair çok sayıda tanım bulunmaktadır. Bununla birlikte, 

en basit ve anlaşılır tanımıyla, insanlara kendi kendilerine yapmayacakları şeyleri yaptırma 

yeteneği olduğu söylenebilir (Ivanevich, Lorenzi ve Skinner,1994:389; Karaman,1999:11). 

Bu yeteneğin ancak kabul yoluyla işlerlik kazanacağı açıktır. Nitekim Anthony Jay’e göre, 

“Güç, üstünlüğümüzün başkaları tarafından kabul edilmesi demektir. Buna göre gerçek 

güç, senetlerde ve benzeri şeylerde yazılı değildir. Gerçek güç, sizin neleri 

başarabileceğinizle ilgilidir.” (Akt:Geybullayev,2002:106). 

Bir yetenek olarak ele alınmakta olan “güç” kavramı yönetimin kanıdır ve onun 

elde edilmesi, korunması ve sürdürülmesi, arttırılması, dağıtılması ve kaybedilmesi gibi 

konular yöneticiler ve yönetim öğrencileri için ihmal edilemez konulardır 

(Stillman,2000:103). 

Güç de yetki gibi ahlaki ve benzeri öznel faktörlerden etkilenir. Bir kimsenin ya da 

makamın ne kadar güç sahibi olması gerektiği konusunda düşünülmüştür. Güç, bir 

kimsenin diğerini etkileme yeteneği olarak tanımlanabildiğinden, gücün kapsamı da büyük 

oranda etki altında olan kimse tarafından belirlenmektedir. Bir çalışanın, yöneticisinin gücü 

hakkındaki tahmini, o gücün gerçek miktarından daha önemli olabilir.  Yöneticiler blöf 

yaparak bu gerçekten yararlanabilirler. Blöf tutarsa yönetici gerçekten bu güce 

sahipmişçesine etkili olur (Hicks,1967:223). Hicks’in bu yaklaşımı alanyazındaki kabul 

görüşü ile uyuşmaktadır. 

Biçimsel otoritenin kaynağı üzerine klasik görüş ve kabul görüşü olmak üzere 

temelde iki görüş ileri sürülmektedir.  

Klasik görüş, gücün toplumun bazı yüksek seviyelerinden kaynağını aldığını 

savunur. Bu yüksek seviye tanrı, devlet (bir kral, diktatör ya da seçimle başa geçmiş bir 

başkan görünümünde) ya da insanların ortak iradesi olabilir.  
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Güce dair klasik görüşten bir örnek vermek gerekirse, Amerika Birleşik 

Devletlerindeki örgütlerde yönetim, kurallara uygun emirler verme hakkına sahiptir ve 

astlar da bu emirlere uymak zorundadır. Bu zorunluluk kişinin içinden gelir. Benzer 

şekilde, toplumun üyeleri kurallara uyma, diğerlerinin özel mülk edinme haklarını kabul 

etme ve böylelikle de bir şirkete sahip olma ve onu kontrol etme konusunda hemfikirdirler. 

ABD’de bir organizasyonda iş bulan çalışanlar, üstlerinin otoritesini ve dolayısıyla 

onlardan gelecek kurallara uygun emirlere itaat etmeyi kabul ederler (Stoner ve 

Freeman,1992:344). 

Kabul görüşünde ise otoritenin kabulünün temeli, etkileyen kişide değil, etkilenen 

kişide görülmektedir. Bu görüş, istisnasız bütün kurallara uygun emirlere uyulması gibi bir 

durumun söz konusu olmadığı gözleminden hareket eder. Bir emrin ya da kuralın 

uygulanma gücüne sahip olup olmadığına karar veren, emri veren değil, emri alandır. 

Örnek vermek gerekirse, çalışanlar bir montaj hattında önüne geleni azarlayan bir 

yöneticinin bunu yapmaya hakkı olup olmadığını belki sorgulamazlar, ancak duydukları 

öfkenin neticesinde istenenleri eksiz yerine getirmekte yan çizebilirler. Bu durumda 

yöneticinin gücü çalışanlar üzerinde etkili olmayacaktır (Stoner ve Freeman,1992:344). 

Yukarıdaki gibi pek çok örnekten yola çıkarak kurumların sağlığının, toplumun, 

gücün kısıtlanması yönündeki inancı sayesinde mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. 

Toplumun böylesi bir anlayışa sahip olmaması durumunda ise, denetim ve dengeleme 

kurumları ne kadar gelişmiş olursa olsun, güç dizginsiz kalacak ve katılımcı liderlik 

mümkün olmayacaktır (Jinkins ve Jinkins,1998:83). 

Geleneksel yönetim alanyazınında güç, örgüte has hiyerarşik ilişkilerin doğasını 

yansıtacak biçimde ele alınmıştır. Yönetim de neyin yapılması gerektiğine karar verilmesi ve 

bunun için de gerekli kaynakların yönlendirilmesi faaliyeti olarak görülmüştür. Yönetimde 

söz sahibi olmayan çalışanlar, belirtilen görevlerin yerine getirilmesi ile sorumludurlar. Bu 

açıdan bakıldığında güç, doğal toplumsal düzenin yansımasıdır.Bu bakış açısı erken dönem 

sendikalarında da kendini göstermektedir. 1859–60 yıllarındaki büyük inşaat 

anlaşmazlığında, duvarcı ve marangozlar günde dokuz saatlik çalışma hakkı için Londra’da 

eylem yaptıklarında sendikalar, kanunların hem toplum hem de örgüt için doğal olduğunu ve 

bu kurallara uymayan kimselerin sendikaların desteğini beklememeleri gerektiğini 

belirtmişlerdir.  
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Literatürde kullanılan modellerin bazılarında, özellikle de liderlik modellerinde 

gücü, yöneticiler tarafından doğru hareket tarzını belirlemek amacıyla kullanılacak doğal 

bir araç olarak görme anlayışı vardır. Örnek vermek gerekirse Likert (1967)’in, yönetimin 

dört sistemi yaklaşımında, “istismar düzeyinde otokratik” olarak adlandırdığı aşırı düzey ile 

“demokratik” sistem arasındaki ayırımın, liderin kullandığı güçle ilişkili olduğu 

görülmüştür. Otokratik uygulamada liderlik, sadece çalışanları kurallara uygun bir biçimde 

hareket ettirebilme ile ilgilidir. Diğer taraftan güvene dayanan demokrasi ise, çalışanların 

katılım yoluyla etkili bir biçimde katkıda bulunmaları temeline dayanır, ancak yöneticiler 

bu demokratik süreçte bile “hayır” deme hakkını ellerinde bulundurmaktadırlar.  

Fiedler, liderlikte güç boyutunu da kapsayan durumsallık modelini geliştirmiştir. 

Liderin makam gücü kavramıyla Fiedler, liderin sahip olduğu yetkinin derecesini 

yansıtmaktadır. Grubun, liderin isteklerini yerine getirme düzeyi yüksek ya da düşük olarak 

derecelendirilmektedir. Bu model, en düşük güç miktarını tanımlamak için sadece “düşük” 

olarak adlandırılan bir düzeyi içermesi açısından ilginçtir. Güce dair geleneksel 

yaklaşımlarda herhangi bir durumda bir yöneticinin güce sahip olmaması gibi bir durum 

söz konusu edilmemektedir.  

Örgütteki güç kavramı, genellikle üç özelliğin varlığına bağlı görülmektedir: 

1. İnsanların ihtiyaçları, istekleri ve arzuları vardır ve bunlar ancak insan ve 

örgütün birleştirilmesi ile karşılanabilirler, 

2. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli olan kaynakların var olması 

gerekir, 

3. Kişiler ve örgüt arasındaki anlaşmayı kolaylaştırmak için arabuluculuk 

yapmaya hazır bir yöneticinin varlığı gerekir (Fiedler, 1967’den akt: 

Martin,2001:814–817). 

Pfeffer (1992), gücün yöneticiler açısından bir “mal” olduğunu ve örgüt 

içerisindeki politik hareketin de bu malı elde etmeye yönelik olduğunu ileri sürmüştür. Eğer 

bir yönetici, örgüt içerisindeki etkisini, fonksiyonunu, profesyonel yeteneklerini, örgüt 

içerisindeki önemini ve ücretini arttırmak istiyorsa bu durumda güce ihtiyaç duyacaktır.  

Focault için ise güç, bir mal olmanın ötesindedir. Gücü “toplum içerisinde bütün 

halinde var olan bir durum” olarak tanımlar. Ona göre güç, dil sayesinde sınıflandırmalar 

yaratır. Böylelikle de insanlar, aktiviteler, yetenekler vb. sınıflandırılır ve hiyerarşik yapı 

yasal bir biçimde işler hale getirilir. Focault bize,  şeylerin etrafındaki sınırların toplum 
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tarafından yaratıldığını ve suni olduğunu hatırlatır. Bu bakış açısına göre bilgi birikimimiz 

de toplum içerisinde var olabilen dil tarafından yaratılmıştır. Bu sınıflamalar sayesinde 

dikkatimiz belli yönlere kanalize edilmekte ve bazı noktalardan da uzak tutulmaktadır. 

Bizler de içinde yaşadığımız dünyayı dilin yönlendirmesi ile kavramak üzere 

sosyalleştirilmekteyiz ve bu da gücün bir yansımasıdır. Buna örnek olarak da 

üniversitelerde yönetimin ders olarak okutulmasını gösterebiliriz (Stoner ve 

Freeman,1992:350). 

Rosabeth Kanter, gücün kolaylıkla kurumsallaştırılabileceğini belirtmektedir. 

Başkaları tarafından güç sahibi olarak görülen kimseler çevrelerindeki diğer insanları daha 

kolay etkileyebilmektedirler. Aynı şekilde “güçsüz görülmek” de üstesinden zor gelinecek 

bir sorundur. Örnek vermek gerekirse kadınların ve azınlıkların yaşadıkları problemlerin 

sebebi, çoğunlukla onların ırksal ya da cinsi engellerinden ziyade güçsüz olarak 

görülmeleridir (Stoner ve Freeman,1992:350). Gerçekten de güç sadece insanların 

zihinlerinde, davranışlarında, tutumlarında, beklentilerinde ve diğer bireyleri kavrayışları 

içerisinde var olmaktadır. Hâkim biçim, toplum içerisinde bir kez tesis edilir ve sonra geniş 

bir yapısal araçlar yelpazesi ile desteklenir. Yasalar, kültür, statü, iş ve eğitim sistemi gücün 

çatısını desteklemek için bir araya getirilir. Diğer taraftan, mevcut güce çeşitli nedenlerle 

boyun eğmek istemeyen kişiler ve gruplar demokratik yollardan ya da her şey ters giderse 

zor kullanarak devrim yoluyla mevcut durumu değiştirmek isterler. Tabii ki cebri yollara 

başvurulduğu böylesi durumlarda da gücün belirli biçimlerinin kullanımını yansıtırlar.  

Devrim hareketleri örgütsel çevrede de yaşanır. Eğer yeterli sayıda hisse sahibi 

yönetimin hatalı olduğuna inanırsa, yönetimi değiştirme yoluna gidebilirler. Diğer taraftan, 

bir yönetim de hisse sahipleri tarafından etkisiz hale getirilirse görevi bırakmaya ya da daha 

fazla güç kazanmak için hisselerin büyük bir kısmını almaya teşebbüs edebilir. Yönetime 

yönlendirici olabilme yeteneğini sağlayan da çalışanların bu durumu kabul etmiş olmasıdır. 

Eğer çalışanlar yönetimin yönlendirmesini kabul etmezlerse yöneticilerin olaylara yön 

verme gücü kalmayacaktır (Martin,2001:820). 

Kutanis’e göre ise güç sosyal bir kavramdır. Bir birey diğer insanlar üzerinde  güce 

sahiptir. Güç kavramı insanlar arası etkileşimi karakterize eden bir kavramdır. Buna ek 

olarak, güç kesin veya değiştirilemez de değildir. Bireysel değişmeler ve durumlarda 

olduğu gibi dinamik ilişkileri içerir. Örneğin A-B’nin gözetimcisi olduğu bir durumda, A 

genelde B’nin davranışlarını etkileme gücüne sahiptir. Özellikle B ile ilgili bir durumda 

doğrudan A’yı etkileyebilir. Ancak diğer çalışanların davranışlarını etkileme gücüne sahip 
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değildir. İlişkiler zamanla değişebilir. Örneğin, üstlerin hatasını gören çalışanlar, üstün 

gücünü zamanla reddedebilirler. Böylece güç ilişkilerinin bireylere ve zamana göre 

değişiklik gösterdiği söylenebilir (Kutanis,2003:145). 

Ragins ve Sundstorm (1989), güç kaynaklarının birleştirilmesi sürecinin doğasına 

dair üç hipotez ileri sürmektedir: 

1. Her yeni güç kaynağı kişinin toplam gücüne ekleneceği için güç kaynakları 

eklenerek artan bir özellik gösterir. 

2. Güç kaynakları ödünleyicidir. Bir güç kaynağının kaybolması bir diğerinin 

varlığı ile telafi edilebilir. 

3. Güç kaynakları zaman içerisinde değer kazanabilir ya da kaybedebilir. Bu 

nedenle kişinin toplam gücü de güç kaynakları sabit kalsa bile azalabilir ya 

da artabilir(Akt: Katz,2001:42). 

Gücün kişiler arası davranışsal bir görüngü (fenomen)’mü yoksa derinlere kök 

salmış yapısal faktörlerin bir belirtisi olarak mı algılanacağı konusu oldukça muğlaktır. 

Ayrıca insanların güce özerk varlıklar olarak mı sahip oluyorlar yoksa daha derin güçlerin 

ürünü olarak mı güç ilişkilerini sürdürüyorlar, açık değildir. Bunun gibi konular sosyoloji 

ve organizasyon konularına meraklı kimselerin arasında tartışılmaya devam edilecektir 

(Morgan,1996:199). 

                        2. Güç Uygulamanın Sebepleri   

Güç ve bağımlılık ilişkisi ve güce yönelik bireysel ihtiyaç, güç uygulamanın iki 

temel sebebidir.  

2.1. Bağımlılık 

Güç, genellikle takas sürecini içerir. Yöneticiler çoğunlukla, astları onların 

verecekleri ödüllere ihtiyaç duydukları için güç sahibidirler. Aynı şekilde astlar da eğer 

yöneticilerinin gücü kendi performanslarına bağlıysa güç sahibi olabilirler.  

Pazar araştırmacısı John Kotter’a göre, bireyler güce yönelik davranışa diğer 

kimselere olan bağımlılıklarını azaltmak için başvurmaktadırlar. Ücret artışı için 

yöneticisine bağımlı durumda olan bir teknisyen bağımlılığını azaltmak için firmasında 

başka hiç kimsenin sahip olmadığı bir uzmanlık düzeyine ulaşma yolunu seçebilir. Görevle 

ilgili bağımlılıklar arttıkça yöneticiler bağımlılıklarını azaltmak için güce elde etmeye 

yönelik daha fazla zaman ve enerji harcamaya başlarlar. Bir yönetici diğerleri üzerinde, 
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çalışanları kendisinin uzmanlığına inandırarak, onları kendisiyle özdeşleşmeye zorlayarak 

ve onları kaynaklar için kendisine bağımlı hissetmelerini sağlamak suretiyle çalışanlarda bir 

zorunluluk duygusu yaratarak gücünü tesis edebilir. Böylesi bir bağımlılık durumunda 

yönetici yüksek derecede güç sağlayan bir kontrol ağı kullanmaktadır (Mondy ve 

Premeux,1995:444). 

2.2. Güce Yönelik Bireysel İhtiyaç 

David McClelland ve çalışma arkadaşları, güce yönelik ihtiyacın, insanı güç 

kullanmaya iten bir neden olduğunu belirtmişlerdir. İleri derecede güç ihtiyacı içerisinde 

olan bireyler başkalarını etkilemeye, kontrol etmeye ve gruplar içersinde liderlik 

pozisyonunu yakalamaya çalışırlar, diğerlerini ikna etmekten hoşlanırlar ve diğerleri 

tarafından da genellikle sözünü sakınmayan, güçlü ve talepkâr kimseler olarak görülürler. 

Çoğunlukla politikacılar, üst düzey yöneticiler ve gayrı resmi liderler yüksek derecede güç 

ihtiyacı duyan kimselerdir (Mondy ve Premeux,1995:445). 

David McClelland bu ihtiyacı duyan iki farklı insan tipi tanımlamıştır: 

Birinci grup üstünlük kurmaya eğilimlidir. Fevri ve sert karakterlidir. Kaba olabilir 

ve başkalarıyla savaşabilir. Seks hayatı ile övünür ve kadınları istismar etmekten de 

çekinmez. Böyleleri kurumsal sorumluluk almaya yanaşmaz ve organizasyonlara 

katılmaktan da nefret ederler.  

İkinci grupta ise tam tersine, düzenli bir iş ortamı için daha iyi bir çalışma 

atmosferi kurmak konusunda başarılı insanlar bulunmaktadır. Astları da hem sorumluluk 

duygusuna hem de organizasyon hakkında açık bilgiye sahiptir. Örgüte bağlı bu tip, daha az 

savunmacı ve kişisel konularda tavsiye almaya daha açık kimselerden oluşur (Mondy ve 

Premeux,1995:445). 

                        3. Güç Kaynakları  

Güç kaynakları bize güç sahibinin, gücü nereden aldığını anlatır. Genel olarak güç 

kaynakları beş grupta toplanmaktadır: 

3.1. Yasallık   

Örgütlerde güç kullanımı konusunda yapılan çalışmalar, karar alma, düzen ve işin 

yapımına ilişkin konularda yasal gücün son derece önemli olduğunu ortaya koymuştur. 

Yasal otorite örgütlerde güç ve yasallığı belirler. Böylece iş görenler işverenler tarafından 

gelen illegal isteklere karşı kendilerine yasal bir sığınak bulmuş olurlar.  
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Hiyerarşiden kaynaklanan otorite: Formal otorite astlar tarafından yöneticinin en 

doğal gücü olarak kabul edilebilmektedir ve güç kaynakları arasında en önemlilerinden de 

biridir (Robbins ve Barnwell,2002:283). Örgütün hiyerarşik yapısı aynı zamanda güç yapısı 

hakkında da fikir verebilir (Morgan,1996:173). 

3.2. Kaynaklar Üzerinde Kontrol  

Özellikle kıt ve önemli örgütsel kaynaklar üzerinde kontrol yetkisi olan bireyler 

güce sahip olurlar. Bunlardan en önemlisi paradır (Bütçe tahsisini kontrol veya ödemeleri 

yükseltme kararı gibi). Ancak kaynak kontrolü herhangi bir ödül veya yaptırımı içermez. 

Kaynaklar üzerinde kontrolü ellerinde bulunduran bireylerin yasal güce ihtiyaçları 

yoktur. Çünkü bunlar danışma gücünü ellerinde bulundururlar. Örneğin bir satış elemanının 

görevi geliri artırmaktır; bir akademisyen bursları araştırır, bilgi verir, kitap yazar; 

yöneticiler pazarlama eğilimleri hakkındaki faydalı bilgilere ulaşırlar; satıcılar üretici ve 

tüketici arasındaki alışverişi kolaylaştırırlar, Bu örneklerdekilerin hepsi, örgüte kritik 

kaynakları sağlayarak ellerinde gücü bulunduran bireylerdir ve kişisel güçleri de bu 

kaynakları ellerinde bulundurmakla gittikçe artar (Kutanis, 2003:150-152). 

3.3. Uzmanlık  

Fizikçiler, avukatlar, muhasebeciler, doktorlar vb. müşterileri üzerinde biçimsel 

(formal) bir otoriteye sahip değildirler. Onlar müşterilerini daha çok uzmanlık güçleri ile 

yönlendirirler.  

Uzmanlık, gücün olması için yalnız başına yeterli değildir. Bu nedenle, uzmanlık 

örgütsel başarıda kritik olabilmelidir. Burada kritik uzmanlıktan kastedilen sürekli 

problemlerin olduğu bir örgütte ihtiyaç duyulan bir uzmanlıktır. Örneğin rekabetin olduğu 

pazar ortamlarında pazarlama ve satışta ürün konusundaki uzman, kişinin kıt ve talebin 

yüksek olduğu materyali bulması, personel ve işgücü uzmanının işgücü kıtlığını gidermesi, 

hukukçuların ve dış ilişkiler uzmanının şirketi kötü duruma düşmekten kurtarmak için para 

finansmanını ayarlaması ve hükümet ilişkilerini düzene sokması gibi (Kutanis, 2003:150-

152). 

3.4. Sosyal İlişkiler 

En önemli güç kaynaklarından birisi de sosyal ilişkilerdir. Örgütsel yaşam dışında 

da üstler ve astlar arasında kurulan iletişim, güçlü bir sosyal bağlantı sağlar. İş ortamında da 

yaratılan bu durum, bilgi alışverişi ve yardımlaşma sağlar. 
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Güçlü sosyal ilişkilerin kurulması büyük ölçüde bir güç sağlar. Yöneticiler sadece 

kendi düşüncelerine güvenmeyerek diğerlerinin de fikirlerini almak için koalisyonlar 

oluştururlar. Benzer şekilde işçi sendikaları da işçilerin tarihsel güçsüzlüğü nedeniyle 

birleşmek amacıyla kurulmuşlardır. Böylece aralarında bir güç birliği oluşturmuşlardır 

Sosyal ilişkiler temelde biçimsel (formal) yapı içersinde gelişebilir, ancak 

arkadaşlıklarla da yayılabilmektedir. Arkadaşlık, sosyal etkileşim için çok güçlü bir temeldir. 

Çünkü bireyler karşılıklı ödüllendirme ve karşılıklı hareket geliştirmeden hoşlanırlar ve 

genelde güçlerini birleştirmeyi ve bunu devam ettirmeyi arzu ederler. Bu nedenle de 

birbirlerinin isteklerini karşı çıkmaksızın kabul ederek güçlerini birleştirirler (Kutanis, 

2003:150-152). 

3.5. Kişisel Karakteristikler 

 Yasallık, kaynakların kontrolü, uzmanlık ve sosyal ilişkilere ek olarak örgütteki 

üyeler arasındaki bireysel farklılıklar da güç seviyesini belirler. Eğer kişinin etkili bir 

konuşması varsa, dediğini yaptırabiliyorsa, ya da karizmatik ise, yani diğerlerine istediklerini 

yaptırabilecek özelliklere sahipse, gücü de var demektir.  

Kişilik özelliklerinin bazıları, güç konusunun kavranması ve kullanılmasını 

açıklamada yardımcı olacaktır. Bunlar otoriter kişilik, makyavelizm ve kendine güvendir. 

Bu özellikler güç elde etmede önemli kişisel özellikler olarak vurgulanmaktadır. 

Gücü etkileyebilecek diğer kişisel özellikler arasında cinsiyet, zekâ ve yaş da sayılabilir. Her 

ne kadar geleneksel olarak kadınların erkeklerden daha çok etkileme gücüne sahip oldukları 

kabul edilse de, günümüzde bu düşüncenin değiştiği söylenebilir. Çünkü kadının toplumsal 

rolü incelendiğinde, bu rolün değişikliğe uğradığı ve etkilenebilirliğin cinsiyete özgü bir 

kavram olmadığı gözlenmiştir. 

Zekâ ve güç kullanımı ya da etkilenebilirlik arasında doğrudan bir ilişki olduğu 

söylenebilir, Zeki insanların diğerlerini etkileme güçleri daha fazladır. Kendilerine 

güvenmeleri ve kendilerine karşı güç kullanımına da daha dirençli oldukları söylenebilir. 

Sosyal psikologlar, yaş ve etkilenebilirlik arasında da doğrudan ilişki bulmuşlardır. 

Özellikle ergenlik çağına kadar başkalarından etkilenme fazla iken, bu dönemden sonra 

etkilenebilirliğin azaldığını gözlemişleridir (Kutanis, 2003:150-152). 

Yöneticinin gücünün bir diğer kaynağı da kuşkusuz yönettiği bölümün (departman) 

gücüdür. Bölümün gücü ise bölümün stratejik olasılıklara (strategic contingencies) ulaşması 

ve kontrol etmesi ile yakından ilgilidir. Stratejik olasılıklar, bir örgütün, bölümün ya da 
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takımın performans ve etkililiği bakımından zaruri olan elementlerdir. Stratejik olasılıkları 

değerlendiren kişiler, örgüt içerisindeki diğerlerinin işlerini daha kolay yapmalarını ve 

amaçlarına daha kolay ulaşmalarını sağlarlar. Bazı yöneticilerin stratejik olasılıklara erişimi 

diğerlerinden daya kolay olmaktadır. Örneğin şirketin rakiplerini etüt eden ve bu rakiplerin 

gelecekte uygulayacakları stratejileri tahmin eden bir çalışma grubu, örgüt içerisindeki 

diğerleri için belirsizliği azaltacaktır. Benzer bir biçimde müşterilerle doğrudan iletişimi olan 

bir çalışan, yönetici, takım ya da bölüm, diğerleri için önem taşıyan bilgiler edinerek 

belirsizliği azaltabilir. Çoğu şirketteki pazarlama yöneticileri, çalışanlarının müşterilerle olan 

iletişimlerinden kaynağını alan ve müşterilerin şirketin ürünlerine yönelik tepkilerini 

kapsayan bilgileri sayesinde oldukça güçlüdürler (Nahavandi ve Malekzadeh,1999:388–

389). Bir bölüm ve dolayısıyla onun yöneticisi, diğer bölümler karşısında güç açısından 

farklılaşmayı aşağıdaki yollarla başarabilir: 

1. Bağımlılık Yaratılması:Eğer bir bölümün sağlayabileceklerine diğer bölümler 

bağımlı ise bu durum da büyük bir güç kaynağı olabilir. Buradaki gereksinimler, bölümler 

arasında akması gereken materyal, bilgi, kaynak ve hizmetleri kapsamaktadır. Tüketici 

durumundaki bölüm daima daha alt bir güç düzeyinde bulunacaktır (Buchanan ve 

Huczynsky,1997:684).  

2. Hareketin Merkezinde Oluş: Merkezde oluş,  bir bölümün çalışmalarının, 

şirketin esas ürün ya da hizmetinin oluşturulmasına olan etkisinin derecesine bağlıdır. Bu 

kavram, bir bölümün diğerine nazaran katkısının, örgütsel amaçlar açısından önemini 

yansıtır. Ne kadar merkezde olunursa, o kadar güç kazanılır (Buchanan ve 

Huczynsky,1997:684). 

3. Yeri Doldurulamazlık: Eğer bir bölümün görevini organizasyonun içinden ya da 

dışından başka bir bölüm yapamıyorsa, bu durumda bu bölüm büyük bir güce sahiptir. 

Yapılan iş ne kadar çok uzmanlık, ustalık ve bilgi gerektirirse o kadar fazla güç sağlar. 

Yapılması gereken işin ve ihtiyaç duyulan ustalığın doğası zamanla değişir. Bu nedenle de 

çalışanların oluşturdukları gruplar güç kazanır ve kaybederler.  Matbaacılıkta ihtiyaç 

duyulan fiziksel dizgi ihtiyacı ortadan kalkınca çalışanların sendikaları yoluyla 

uyguladıkları büyük güç de çözülmeye başlamıştır. Bilgisayar programcılığı birkaç kişinin 

sahip olduğu zorlu bir yetenek iken programcılar bilgisayar şirketlerinin kontrolünü 

ellerinde tutmuşlar, yazılım ve donanım bilgisayarlar tarafından daha kolay kullanılabilir 

hale getirilince kullanıcılar da kaybettikleri gücü kısmen geri kazanmışlardır (Buchanan ve 

Huczynsky,1997:685).  
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 Eğer bir grubun çalışmaları diğer bir grup tarafından yapılabilir ise bu grup “yeri 

doldurulabilir” (substitutable) olarak değerlendirilir. Bir grup ne kadar yeri doldurulamaz 

işler yaparsa o kadar fazla güce sahip olur. Üst düzey yöneticiler çoğu zaman müstesna 

bilgi ve deneyime sahiptirler. Bilgisayarların yoğun olarak kullanıldığı şirketlerde çalışan 

teknik açıdan bilgili kimseler, yeterli bilgi düzeyinde olmayanlar tarafından organizasyonun 

faaliyetleri açısından önemli görülebilir ve böylece muazzam bir güce ulaşabilirler. Benzer 

bir biçimde grevlerde de işin dışarıdan getirilen grev kırıcılar tarafından yapılabilecek kadar 

uzmanlık gerektirmeyen bir özellik göstermesi grevcilerin gücünü azaltmaktadır (Buchanan 

ve Huczynsky,1997:685; Mondy ve Premeux,1995:450). 

4. Belirsizlikle Başa Çıkabilme: Bir grubun hızla değişen çevresel etkenlerle başa 

çıkabilme yetisi o grubun gücüdür. Doktorların daha ayrıntılı bir eğitimden geçmiş olmaları 

nedeniyle hemşirelere nazaran hızla değişen, karmaşık bir çevrenin gereklerine daha hızlı 

ayak uydurabilecekleri ileri sürülebilir. Hemşireler de profesyonel eğitimlerini arttırarak bu 

güç farklılığı miktarını azaltabilirler. Sonuç olarak bir grubun belirsizlikle başa çıkabilme 

yeteneği ile gücü doğru orantılıdır. Şirketler için de ürettikleri mal ve hizmetlerin ne kadar 

talep göreceği, hammadde akışının ne kadar süre kesintisiz devam edeceği gibi konularda 

belirsizlikler mevcuttur ve ön araştırmalarla bu belirsizlikleri giderebilen bölümler diğerleri 

üzerinde güce sahiptirler (Buchanan ve Huczynsky,1997:686;Mondy ve 

Premeux,1995:450). 

5. Kaynakların Kontrolü: Bir grubun kontrolünü elinde bulundurduğu insan, 

zaman ve para miktarı o grubun gücünü belirler. Grubun kontrolündeki kaynakların miktarı 

arttıkça, gücü de artacaktır. Bütçe üzerinde söz sahibi olan yöneticiler, olmayanlara nazaran 

daha güçlüdürler (Mondy ve Premeux,1995:450). 

                         4. Gücün Çeşitleri 

Güce değgin alanyazında ekonomik güç, bilgi gücü, politik güç gibi pek çok başka 

sınıflamaya da rastlanmasına rağmen bu çalışmada sadece en fazla kabul gören başlıca güç 

tipleri üzerinde durulmuştur. Güç kaynaklarının en makul sınıflandırmalarından biri sosyal 

psikoloji alanındaki çalışmaları ile tanınan J.R. French ve B.H. Raven’in taksonomisidir. Bu 

taksonomi (sınıflandırma) de gücün “bir kimsenin hedefini etkileyebilme yeteneği” olduğu 

tanımından yola çıkar. French ve Raven kendi sosyal güç tanımlamaları içerisinde, güç ve 

etki arasında bir ayırım yaparlar ve gücü etki ile, etkiyi de davranışlarda, fikirlerde, 

tutumlarda, amaçlarda, ihtiyaçlarda, değerlerde ve kişinin psikolojik alanındaki diğer 
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boyutlardaki psikolojik değişme ile tanımlarlar. Bunun sonucunda ulaştıkları taksonomide de 

gücü ödül, zorlayıcı, uzmanlık, yasal ve özdeşleşme gücü olarak beş başlık altında sınıflarlar 

(Katz,2001:41). Bu kaynaklar makam ya da para gibi sadece fiziksel kaynakları değil, 

uzmanlık gibi kişisel karakteristikleri de içermektedir. Bu çalışmadaki güç tipi 

sınıflamalarında büyük ölçüde French ve Raven’in taksonomisi esas alınmış, daha sonraları 

taksonomilerine dâhil ettikleri “bilgi gücü” yerine, “ilişki gücü” kavramının eklenmesi daha 

uygun görülmüştür.  

                  4.1. Zorlayıcı Güç  

Zorlayıcı güç, grup üyelerini belirli bir yönde davranışa yöneltmek için başvurulan 

maddi ve manevi zorlamaları ifade eder (Şimşek,1999:168). Daha ayrıntılı bir tanım yapan 

Hinkin ve Scriesheim (1989)’a göre ise zorlayıcı güç, “İnsanı istemediği bir şeye maruz 

bırakma ya da istediği bir şeyi ortadan kaldırma ya da azaltma gücü” olarak tanımlanabilir. 

Yeni makinenin kullanımına hâkim olamayan işçilerin işten atılması durumunda 

diğerlerinin ellerinden geldiğince makinenin kullanımında ustalaşmaya çalışması örnek 

olarak verilebilir (Akt:Percy,1996:5). Zorlayıcı gücün uygulama şekilleri, sosyal hayatta; 

acı çekmek, endişe yaratma, hareketleri kısıtlama ve nihayet öldürme, örgütlerde; işten 

soğutma, rütbe tenzili, işe son vermek, olumsuz eleştiri yapmak, ödül vermemek, 

öncelikleri kaldırmak, yetkileri kısıtlamak, çeşitli uyarı cezaları uygulamak, kişiyi afişe 

etmek, maaş ve ücretlerde kesinti yapmak gibi cezalandırmaları içermektedir. Görüleceği 

üzere cezalandırmanın da “muhakkak kişiye fiziksel acı veren bir şekilde olması şart 

değildir” (Karaman,1999:48). 

Zorlayıcı güç, günümüzde çoğu örgütte zora başvurma azarlama, yazılı kınama, 

kademe indirme, para cezasına çarptırma ya da işten çıkarma ile sınırlıdır. Bununla birlikte 

bazı yöneticiler hakaret, aşağılama ve psikolojik zorlamaya da cesaret edebilmektedirler 

(Griffin,1999:517). Fakat bu tür davranışlara çok sık rastlandığını söylemek zordur. 

Örgütlerde zorlayıcı güce sıkça başvurulmamasının sebebi ise var olan güven düzeyini 

düşürmesi ve işten ayrılan personelin yerinin doldurulmasının güçlüğüdür (Buchanan ve 

Huczynsky,1997:687). 

                        4.2.Ödüllendirme Gücü 

Ödül gücü, yöneticinin ödül dağıtabilme yetisinden kaynağını alır. Hinkin ve 

Schriesheim (1989) ödül gücünü “Bir insana istediği şeyi verme ya da istemediği şeyi 

ortadan kaldırma ya da azaltma gücü” olarak tanımlamıştır. Bir yöneticinin,  çalışanlarının 
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yeni bir makineyi kullanmayı eksiksiz öğrenmeleri durumunda para ya da terfi vaat etmesi 

buna örnek olarak gösterilebilir(Akt:Percy,1996:5). Zorlayıcı güçle ilgili olarak verdiğimiz 

örnekle arasındaki zıtlıktan da anlaşılabileceği gibi, ödül gücü zorlayıcı gücün karşılığıdır. 

İnsanlar çıkar sağladıklarında, başkalarının direktiflerine ve isteklerine daha kolay 

uymaktadırlar. Bu nedenledir ki insanlar kendilerinin değerli algıladıkları maddi ve manevi 

unsurları elinde bulunduran kişileri güçlü olarak görmektedirler. 

Ödüllendirme gücü, istenilen işi istenilen nitelik ve şartlarda istenilen kalitede 

yapılmış olduğunu kabul etme ve tüm bunların karşılığı olarak da işi gerçekleştireni 

memnun edebilecek kaynakları kullanma kabiliyetiyle ilgilidir. İyi yapılmış işi kabul etme 

ve karşılığını verme yetkisine bağlı olduğu için yöneticiler bunu bir isteklendirme 

(motivasyon)  kaynağı olarak görmektedirler (Karaman,1999:49). 

Örgütlerde çalışanlara ya da üyelere örgüt tarafından sağlanan maddi ya da manevi 

doyum sağlayan bir takım haklar vardır. Örgüt tarafından sağlanan maddi hakları para ya da 

diğer ayni yardımlar olarak toplayabiliriz. Ancak ücret, ikramiye çeşitli sosyal yardımlar, 

pirim, hisse, kârdan pay, elbise, ayakkabı, tatil, lojman, gıda maddeleri yardımı vb. çeşitli 

kalemlerden oluşan bu haklar, tüm çalışanlara eşit ölçüde tanınamaz.  

Çalışanlara eşit ölçüde verilmeyen sosyal hakları sıralamak gerekirse, tamamen 

örgüt tarafından sağlanan her türlü ek izinler (günlük, haftalık, aylık, yıllık), tatil 

kamplarından ve dinlenme yerlerinden yararlanma, her türlü spor, eğlence, iyileştirme 

(rehabilitasyon) olanakları, fiziksel anlamda aynı işin yapıldığı daha iyi ya da daha zor 

koşullar, örgüt içinde iş ve iş yeri değişikleridir. 

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, çalışanların yaşına, öğrenimine, medeni 

durumuna, kıdemine (çalışma süresine), ürettiği mal ve/veya hizmetin kalitesine, miktarına 

(çalışanların performanslarına göre) örgütçe sağlanan haklar çok çeşitlidir. Örgütlerde, 

örgütün çalışanlarına sağladığı bu haklarda özellikle de çalışanların performansına (üretilen 

mal ve/veya hizmetin miktarına ve kalitesine) ve örgüt içindeki davranışlarına göre 

değişiklik yapma yetkileri toplamına maddi özendiriciler adı verilmektedir.  

Örgütlerin, çalışanlarına sağladığı maddi olmayan ya da para ile ölçülmeyen bazı 

sosyal haklar da vardır. Bu sosyal hakların azaltılması, çoğaltılması ya da çalışanları bu 

haklardan mahrum etmek için yöneticilere tanınan yetkiler de manevi özendiriciler ve 

caydırıcılar içine girer. Kısaca, yöneticilerin çalışanlara karşı takındıkları tavırlar ya da 

farklı (daha koruyucu, daha sevecen, daha paylaşımcı, daha hoş görülü, daha toleranslı) 



 19 
 

davranışların tümünü manevi özendiriciler olarak değerlendirirken bunun tersi davranışları 

da manevi caydırıcılar olarak sıralamak mümkündür (Öztekin,2002:132). 

Yöneticilerin elinde bulundurdukları bu gücün etkili kullanımı iki koşula bağlıdır: 

1. Yönetici yüksek ücret, övgü ve atamalar gibi astların değer verdiği ödülleri 

verebilecek durumda olmalıdır.  

2. Astlar yöneticinin elinde tuttuğu ödülleri elde edebilmek için onun isteklerine 

uymaları gerektiğine ve bu ödülleri ele geçirme olasılıklarının yüksek olduğuna 

inanmalıdırlar.  

Bunlara ek olarak, yöneticiler ödüllendirme gücünü kullanırken şu noktalara dikkat 

etmelidirler: 

1. Ortalama bir firmada ödül stoku fazla değildir.  

2. Ceza ve ödül ancak kısa süreli sonuçlar sağlar, uzun süreli değildir. 

3. Yönetici ödül ve cezaların tek dağıtıcısı değildir. Kimi zaman bazıları yönetim 

tarafından cezalandırılsa bile arkadaş grubu tarafından ödüllendirmeyi daha çok tercih 

edebilmektedir.  

4. Ödül-ceza yaklaşımı, özellikle ödül para biçimi olduğunda, insanların istenilen 

davranışı göstermesini sağlamada kullanılabilecek diğer tüm öteki yollardan daha 

etkili olabilmektedir (Karaman,1999:50). 

                        4.3. Uzmanlık Gücü  

Uzmanlık gücü izleyicilerin, yöneticilerinin üstün bilgi ve yeteneklere sahip 

olduklarını düşünmelerinden kaynağını alır. Örneğin, bir yönetici, izleyicisine işle ilgili bir 

problemi nasıl çözeceğini gösterir ve izleyicisi de bunu tam olarak anlamadan sırf liderinin 

gücüne ve bilgisine olan inancı nedeniyle uygularsa bu durumda uzmanlık gücünden 

bahsedebiliriz. Yine bu örnek durumda izleyici, gelecekte karşılaşacağı benzeri problemlerin 

çözümünde liderine bağımlı olacaktır (Percy,1996:6). 

Üstün bilgi yetenek ya da beceri ile donatılmış yöneticiler astları etkilemede 

uzmanlık gücü kullanabilirler. Uzmanlık gücü bireysel olarak kazanılır ve işletme 

organizasyonuyla bağlantılı olmak zorunda değildir. Bu tür uzmanlıklar özel eğitim, 

deneyim, ender bilgilere ulaşma olağanüstü yetenekler ya da genel bir yetkinlik olgusunun 

sonucudur (Karaman,1999:54–55). 
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Uzmanlık gücü çoğunlukla insan ilişkileri ile yakından ilgili bir kavramdır ve 

örgüt içerisinde anlam kazanır. Pek çok önemli karar biçimsel (formal) kanallar dışında 

alınır ve büyük ölçüde konu hakkında bilgi sahibi olan anahtar kişilerin etkisi altında 

şekillenir. İşbirliği ve arkadaşlık ilişkilerini kullanan bir çalışan, bu süreçlere katılarak 

uzmanlığını arttırabilir. Yine bu yolla yöneticiler de bilgiye ulaşma ve önemli görevlere 

katılma imkânlarını genişletebilirler (Schermeron, Hunt ve Osborn,2000:315). 

Uzmanlık ve karizma/benzeşim güçleri örgütsel yapıya dayanmadıklarından hem 

yönetici hem de çalışanlar açısından çok daha kalıcı güç kaynaklarındandırlar. Bununlar 

birlikte mesleki kıskançlığa da neden olabilirler. Şöyle ki satış elemanları ve müşteriler 

tarafından sevilen, alanında uzman, yaratıcı fikirler ortaya koyan ve izin verildiğinde bunları 

gerçekleştirebilen bir yönetici yardımcısının, yönetici tarafından bir tehdit olarak algılanması 

doğaldır (Nahavandi ve Malekzadeh,1999:387). 

                        4.4. Karizma Gücü  

Karizma Yunanca kaynaklı bir kelime olup, ayrıcalık ya da ileri düzeyde yetenek 

anlamına gelir. Kökü inayet anlamında olan Khoris'dir. Sözlüklerde ise yaratıcı duygu ve 

düşünceye yöneltici özel bir liderlik niteliği olarak tanımlanır. Karizma doğuştan 

gelebileceği gibi sonradan çaba harcayarak da elde edilebilir. Karizma rahat olmayı, 

kendine güven duymayı, cinsel çekiciliği, elektriksel bir enerji ya da canlılığı içerir. Bu 

anlamda karizma, bireyin başkalarına tepki vermesinden çok başkalarının bireye tepki 

vermesini sağlama yeteneğidir. Kişiler, sahip oldukları bu enerjiyle çevresindeki insanları 

olumlu yönde etkilerler, Karizma oluşturabilmek; kendine güven duyabilmeyi, her ortamda 

rahat olabilmeyi, çevreyi ve hayatı denetim altına alabilmeyi, belirli bir amacı olmayı, 

başkaları tarafından lider olarak algılanabilmeyi ve her koşulda doğal ve gösterişsiz olmayı 

gerektirir.  

Biçimsel örgütlerin,  karizma gücü başta olmak üzere uzmanlık ve performans 

gücü gibi güç tiplerini yaratma geleneği yoktur. Bu nedenle cezalandırma, ödüllendirme ve 

yasal güç örgütsel kaynaklarla beslenirken uzmanlık ve cazibe gücü kişilik özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Karizma gücünü kullanabilen yöneticiler astlarında özdeşleşme, 

hayranlık duyma ve kendilerini yöneticiyle tanımlama gibi özellikler oluşturmanın yanı 

sıra, onlara yeni amaçlar, umutlar verebilmekte ve bunlara ulaşmada başarı göstermelerini 

sağlayabilmektedirler. 
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Karizma gücü, önderin yasal, zorlayıcı ve ödül güçleri olsun veya olmasın astlarda 

yoğun bağlılık ve bunun sonucu kesin uyma davranışı yaratabilmesine imkan verir. Bu tip 

güç kaynağının kullanım alanı, başta devlet yöneticileri olmak üzere endüstri 

kuruluşlarında, dini cemaatlerde ve sanat dünyasında gözlenebileceği gibi, yakın 

çevremizde de oluşturduğumuz, biçimsel olmayan gruplar içerisinde de gözlemlenebilir. 

Dünya siyasetinde önemli şahsiyetler olarak görülen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk, Hun Lideri Atilla, Fransız Hükümdarı Napolyon devlet idaresinde; 

Henry Ford ve Sakıp Sabancı ise endüstri kuruluşlarında örnek olarak gösterilebilirler 

(Karaman,1999:57-59). Böylesi liderlerin ortaya çıkabilmesi için koşulların da buna uygun 

olması gerekir. Shamir ve Howell’a (1999) göre düşük örgütsel performans, karizmatik 

olmayan liderin yerini daha karizmatik bir diğerinin alması ihtiyacı ve kriz ya da belirsizlik 

gibi örgüt açısından tehlikeli bir durumun varlığı gibi bazı durumlar karizmatik liderliğin 

ortaya çıkmasında etkili olabilir (Akt:Michelle, Jeffery ve Rajnandini,2005:325). 

Karizmatik güç kullanan liderler çoğunlukla örgütleri için bir vizyona sahiptirler. 

Vizyon ise, liderin idealize edilmiş bir gelecek hayali göstermek için kullandığı imgedir. 

House ve Baetz (1979), bu meydan okuyucu imge ile donanmış olan karizmatik liderlerin, 

izleyicileri üzerinde derin ve olağanüstü etkilere sahip olabileceklerini belirtmişlerdir. Bu 

etkilerin bireysel ya da sosyal anlamda yararlı etkiler olması daha olasıdır. Fakat tam tersi de 

olabilir. Bazı mensuplarını intihara yönlendiren 1990’ların “Cennetin Kapısı” tarikatı ve 

Japonya’daki cinayetlerden sorumlu “Aum” tarikatı gibi pek çok tarikat bunlara örnek olarak 

gösterilebilir. Bu tarikatların liderleri, ortaya koydukları güçlü vizyon sayesinde, izleyicilerini 

toplumun kabul edemeyeceği kadar sıra dışı değer ve davranışlara yönlendirebilmişlerdir. İş 

dünyasında da bu anlamda vizyonun önemi giderek daha fazla vurgulanmakta ve çalışanları, 

liderlerinin misyonu uğrunda kişisel fedakârlıklar yapmaya ve görev sınırlarının ötesinde 

çalışmaya ikna edebilecek kadar güçlü bir karizmatik liderlik üzerinde durulmaktadır( Dennis 

ve Naheed,2005:458-459). 

Ne var ki bazı riskler de göz önünde bulundurulmalıdır. McCoby’e (2000) göre 

çoğu karizmatik lider narsistir. Güce aşırı derecede ihtiyaç duyarlar, aşırı bir özgüvenleri ve 

güçlü inançları vardır. Narsist insanlar eleştiriye karşı aşırı derecede hassas olurlar, iyi 

dinleyici değildirler, çevrelerindeki insanların başarılı olması için çalışmaktan ziyade 

onlarla rekabet etmeye eğilimlilerdir. Buna ek olarak Conger (1990) de karizmatik 

liderlerin; 

� Kendi kişiliklerini abartmaya, 
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� Vizyonlarına yönelik abartılı iddialarda bulunmaya, 

� İzleyicilerini etkileyebilmek için yeri doldurulamaz insan imgesi yaratmaya, 

� Olumsuz istatistiksel bilgiden insanların dikkatini uzaklaştırabilmek için anekdotlar 

kullanmaya,  

� Başarısızlıkları dışsal nedenlere bağlamaya eğilimli olduklarını iddia etmektedir.           

( Dennis ve Naheed,2005:458-459). 

                     4.5. Mevki Gücü  

Mevki gücü kaynağını, çalışanların davranışlarının yöneticiler tarafından 

belirlenebileceğini kabul etmelerinden alır. Çalışanlar, bu gibi zorlama ve yönlendirmelerin 

yasallığını kabul ederler. Dahası, liderin yasal istekleri karşılığında davranışlar, inançlar, 

fikirler ve tutumlar için genel normları da bulunmaktadır. Buna ek olarak her çalışanın 

içinde, diğerlerinin mevcut beklentilerinden ya da gelenek, içselleştirilmiş değerler gibi 

farklı kaynaklardan doğan bir mecburiyet hissi de bulunmaktadır (Percy,1996:6). Bu girişten 

de anlaşılabileceği üzere, Mevki gücü, bir örgütteki konum ya da role bağlı otoriteye bağlıdır 

ve bu konumda bulunan kişiye aittir. Bu güç daha genel tanımıyla, bir konumda kazanılmış 

bulunan ve o konumdaki kişi tarafından kullanılan yetkidir. Gerek biçimsel yetkiye 

dayandırılması, gerekse yasal bir dayanağı olmasından dolayı bir kimsenin sahip olduğu 

makamdan kaynaklanır. Yöneticiler mevkiinin vermiş olduğu statü ve yetkiyi kullanmaları 

ölçüsünde mevki gücünü kullanmış olacaklardır. Bu güç örgütün kendi kurallarına bağlı 

olarak oluşur ve astlar tarafından kabul edilmeye ihtiyaç duyar.  Resmi hiyerarşide, her 

kademenin yöneticisi bu gücü temsil eder. Bu nedenle de astlar üst kademelerden gönderilen 

emir ve talimatlara uyma mecburiyeti hissederler. Aslında ortaya konulan tüm çabalar o 

konumu kazanmanın yanı sıra, çalışanlara da o konumu hak ettiği düşüncesi 

oluşturabilmektedir. 

Uzmanlık, karizma ve performans güçleri kaynaklarını bireyin kişilik 

özelliklerinden alırken mevki gücü tamamen örgütün varlığıyla ilgilidir. Örgütün olmadığı 

durumlarda bu güç türünden bahsetmek mümkün olmamaktadır. Yöneticiler örgütte yönetim 

kademesinde bir konuma sahip oldukları için doğal olarak bu güç onlara verilmiştir. Ancak 

bunu kullanmak, geliştirmek veya etkin ve verimli kullanmak yöneticinin bunu algılamasına 

ve sahip olduğu kişisel ve örgütsel kaynakları kullanmasına bağlı olmaktadır 

(Karaman,1999:61; Schremeron,1999:265). 
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 Mevki gücü, yöneticilerin yönetmekte oldukları ünitelerin örgütün acil 

ihtiyaçlarını karşılamakta yeterli ve örgütün amaçlarıyla uyumlu olduğunu göstermeleri ile 

arttırılabilir. Merkezde bulunma düzeyini arttırmak için yöneticiler iş akışı içerisinde daha 

merkezi bir yer edinmeli ve sorumluluklarını benzersiz kılmalı, iletişim bağlantılarını 

arttırmalı ve örgüt içi iş akışı trafiğine uygun konumlandırılmış bir büroda çalışmalıdırlar. 

Yöneticiler ayrıca çalıştıkları bölümün ve sorumluluklarının organizasyonla 

bağlantısını arttırmaya da çalışabilirler. Bunun pek çok yolu vardır. Yöneticiler firma 

içerisinde dâhili koordinatör olabilir ya da firma dışında temsilcilik rolüne soyunabilirler. 

Astlarına da özellikle de firma kötüye doğru giderken bu görevleri almalarını da tavsiye 

edebilirler. Firma hızla değişen teknolojinin esas olduğu bir alandaysa, bu durumda 

yönetici diğer bölümlere bu alanda erişilmesi zor bilgi ve hizmetleri vermeye yönelebilir. 

Bu özellikle de yöneticinin öncelikli örgütsel amaçlarının belirlenmesi sürecine bölümünü 

dâhil edebildiği durumlarda çok daha fazla faydalı olacaktır. Mevkiinin sınırlarını 

genişletmek için yöneticiler rutin görevler dağıtabilir, astları için görev çeşitliliğini ve 

yeniliğini arttırabilir, yeni fikirlere öncülük edebilir ve yeni projelere katılabilirler.  

Bunlara karşılık etkisini arttırmak isteyen yöneticiler, anlaşılması zor görev 

tanımları oluşturmak ve görevleri ile ilgili anlaşılmaz bir mesleki jargon kullanmak gibi 

örgütleri açısından zararlı yollara da başvurabilmektedirler (Schermeron, Hunt ve 

Osborn,2000:313). 

             4.6. İlişki Gücü  

Güç kazanmanın en doğrudan yollarından biri de daha güçlü olanlarla ilişki 

içerisine girmektir. Bunu başarmanın birkaç yolu vardır. Örneğin düşük güç düzeyindeki 

bir kimse, çıkarlarını koruması için kendisinden çok daha güçlü bir akıl hocası’nın (mentor) 

desteğini alabilir. Diğer bir yol ise insanların işe başlamadan önce ortak amaçlara ulaşmak 

için bilinçli bir biçimde ittifak kurmalarıdır (şirketin mevcut CEO’sunu devirebilmek vb 

için). Trevino ve Nelson’un (1995) araştırmasına göre nispeten güçsüz grupların bir araya 

gelmesi örgütsel güç kazanımının en etkili yollarından biridir. Güçsüz kişi ya da grup, daha 

güçlü kişi ya da grupla yakınlaşabilmek için “kendini sevdirme”  yoluna da gidebilir. Daha 

güçlü bir kimse karşısında kendisiyle fikir birliği içerisinde olunduğunun gösterilmesi o 

güçlü kişinin sizi bir müttefik olarak görmesini de sağlayabilir. Böylesi bir ittifak ise örgüt 

ortamında yaşamsal öneme sahiptir (Greenberg ve Robert,1997:418).  Başarılı bir ittifak 

için, tarafların arkadaşlığın ötesinde karşılıklı yarar sağlama ve ortak düşmanları etkisiz 
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hale getirme amaçlarının da bilincine varmış olmaları gerekmektedir (Morgan,1996:186). 

Diğer taraftan ilişki gücünün var olabilmesi için güç sahibi ile ittifak kurulması da tek 

başına yeterli olmayacaktır, sahip olunan gücün çevre tarafından bilinmesi de gerekir. 

                        5. Güç Tiplerine Verilen Cevaplar           

Çalışanların güç tipine verecekleri cevaplar öncelikle, yönetici isteklerinin kabul 

alanı sınırları içerisinde olup olmaması ile ilgilidir. İnsanlar genelde organizasyona katkıları 

ile organizasyondan elde ettikleri arasında bir denge arayışı içerisindendirler. Bu psikolojik 

sözleşmenin sınırları içerisinde çalışanlar örgüt için pek çok şey yapmayı kabul ederler, 

çünkü böyle yapmaları gerektiğini düşünürler. Bazı teşvikler karşılığında astlar 

yöneticilerin davranışlara yön veren gücünü kabul ederler. İşte bu gücün etkin olduğu alanı 

Chester Barnard “kabul alanı”  (zone of indifference) olarak adlandırır.  

Kabul alanı, daha açık tanımlamak gerekirse,  bir astın itiraz etmeksizin kabul 

edeceği otoriteye dayalı isteklerin var olabileceği alandır. Bu alan içindeki emirlere 

uyulurken, bu alan dışına düşen emirlerin psikolojik sözleşmeye uygun olmadığı düşünülür. 

Böylesi emirlere uyulmaz (Schermeron, Hunt ve Osborn,2000:318).                                     

Kişisel güç kaynaklarının kullanımının en yaygın üç sonucu katılma, boyun eğme 

ve karşı koymadır; 

5.1. Katılma  

Yöneticinin ulaşmaya çalıştığı amaçların çalışanlar tarafından da kişisel düzeyde 

kabul edilmesidir. Etkileme sürecinin başarılı olması ile mümkündür. Sevilen ve saygı 

duyulan bir yöneticinin çalışanları, bu yöneticinin çalışma ortamına katmak istediği yeni 

uygulamaları da muhtemelen kabul edeceklerdir. Bu duruma bir örnek vermek gerekirse, 

Kalifornia Pleasanton’da kurulu People Soft’un CEO’su Dave Duffield, çalışanları arasında 

oldukça popülerdi. O kadar ki çalışanlar kendi aralarında bir müzik grubu kurdular ve adını 

da “Raving Daves” koydular. Doğal olarak Dave Duffield değişiklikler önerdiğinde de 

çalışanları bunu derhal kabul ediyorlardı.  

Genel bir kural olarak lider ya da yöneticinin gücü, çalışanlar kişisel düzeyde 

katılma gösterdiğinde artar. Uzmanlık ve karizma güçlerinin, mevki, ödül, ilişki ve 

zorlayıcı güçlere nazaran katılma sağlaması daha yüksek bir ihtimaldir. Buna karşın 

yöneticiler zorlayıcı güce de güvenirler, çünkü katılma sağlamak uzun zaman alır ve ileri 

düzeyde bir ikna yeteneği gerektirir. Takım temelli örgütler ve katılımcı yönetim 

tekniklerinin başarıya ulaşması için mevki gücünden daha fazla katılma, doyum ve 
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performans sağlayan kişisel güç kaynaklarına geçilmesi gerekmektedir  (Nahavandi ve 

Malekzadeh,1999:387). 

 Katılma, cazibe gücünün etkisiyle yöneticiyi memnun etme isteğinden, uzmanlık 

gücünün etkisiyle yöneticinin kararlarına saygılı olmak ve bu kararların en doğru kararlar 

olduğuna inanmaktan kaynaklanabilir. Boyun eğme, bir çalışanın sadece kendisinden 

isteneni yapmakla yetinmesi biçiminde kendisini gösterir ve yasal gücün etkisiyle 

mevkisinin otoritesini kullanan yöneticiye, ödül gücünün etkisiyle bazı özel teşvikler 

vadeden yöneticiye ya da zorlayıcı gücün etkisi ile cezalandırmakla tehdit eden yöneticiye 

gösterilebilir. Direniş ise pek çok şekilde kendini gösterebilir. Kişisel güç çeşitleri 

muhtemelen daha az, zorlama ise daha fazla direnişle karşılaşacaktır. İlişki ve bilgi gücü ise 

uygulanış biçimlerine göre tepki almaktadır(Gatewood,1995:496). 

Organizasyonlarda genel olarak emirlere uyma eğilimi bulunmasına karşılık neden 

pek çok organizasyon kaosa sürüklenmektedir?  

Bu sorunun cevabını veren Chester Barnard “yönetilenin onayı” (consent of the 

governed) kavramına vurgu yapmıştır. Bu yaklaşıma göre çalışanlar emirlere ancak belirli 

şartlar sağlandığında itaat ederler:  

1. Astlar emirleri anlamalıdır. 

2. Astlar ruhen ve bedenen emirleri uygulayabilecek durumda olmalıdır. 

3. Astlar verilen emirlerin organizasyonun amaçları ile uyumsuz olduğunu 

düşünmemelidir.  

4. Astalar verilen emirlerin kendi kişisel çıkarları ile uyumsuz olduğunu 

düşünmemelidir (Schermeron, Hunt ve Osborn,2000:317). 

 5.2. Boyun Eğme  

 Firmalarda insanlar itaatkâr olmaları için işe alınırlar. İtaatkâr davrandıkları için 

ödüllendirilirler ve işte bu nedenle yetkilendirildikleri zaman yabancılaşma hissederler 

(Schermeron, Hunt ve Osborn,2000:316-317). Boyun eğme tepkisi, insanların arzu ettikleri 

sonuçlara ulaşmak için başkalarının isteklerini kabul etmeleriyle ortaya çıkar. Bu 

durumdaki insanlar yeni davranışları daha makul bulduklarından değil, belirli kazanımlar 

sağlayacağı veya cezadan koruyacağı için benimserler ve ancak muhtemel olumlu sonuçlar 

buna bağlı olduğu sürece bu davranışlarını devam ettirirler.  
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French ve Raven’e göre de farklı güç tiplerinden boyun eğme tepkisi ile 

karşılanma olasılığı en yüksek olanları, çalışanların performanslarını olumlu ve olumsuz 

sonuçlarla doğrudan birleştiren ödül ve zorlayıcı güçlerdir. Yöneticileri kendilerine teşvik 

primi vadeden çalışanların daha fazla çalışmaları boyun eğme davranışına örnek olarak 

gösterilebilir. Benzer şekilde sadece yöneticilerinin tehditlerini hissettikleri sürece daha 

fazla çalışmaya devam eden çalışanların davranışı da bu örneğe dâhil edilebilir (Wagner ve 

Hollenbeck,1998:250-251). 

5.3. Karşı Koyma  

Bu yöneticinin isteklerine aktif ya da pasif düzeyde karşı koyma anlamına gelir. 

En dramatik örnekleri ise grevlerdir (Nahavandi ve Malekzadeh,1999:387). 

Tablo 1 Farklı güç tiplerine astlar tarafından verilen tepkiler (Gatewood ve Farell,1995:496). 

KaynakKaynakKaynakKaynak KatılmaKatılmaKatılmaKatılma Boyun eğmeBoyun eğmeBoyun eğmeBoyun eğme    Karşı koymaKarşı koymaKarşı koymaKarşı koyma    

MevkiMevkiMevkiMevki    Muhtemel Kuvvetle muhtemel Muhtemel 

ÖdülÖdülÖdülÖdül    Muhtemel Kuvvetle muhtemel Muhtemel 

ZorlayıcıZorlayıcıZorlayıcıZorlayıcı    Muhtemel değil Kuvvetle muhtemel Kuvvetle muhtemel 

UzmanlıkUzmanlıkUzmanlıkUzmanlık    Kuvvetle muhtemel Muhtemel Muhtemel 

    KarizmaKarizmaKarizmaKarizma    Kuvvetle muhtemel         Muhtemel Muhtemel 

 

John A. Wagner ve John R. Hollenbeck’ çalışanların muhtemel tepkilerine 

özdeşleşme ve içselleştirmeyi de eklemişlerdir. 

Özdeşleşme, bir çalışanın başkalarının isteklerini anlamlı bulması durumunda 

değil, onlarla özdeşleşmelerinde ve ilişkilerini devam ettirmek istemesi durumunda ortaya 

çıkmaktadır. Karizmatik liderler özdeşleşme sürecini sürdürebildikleri sürece diğer 

insanların davranışlarını etkileyebilmektedirler.  

İnsanlar kişisel ihtiyaçlarını karşılamak ya da bu davranışları kendilerininki ile 

benzer bulmaları sonucunda başkalarının davranışlarını içselleştirirler (internalization). Her 

iki durumda da başkalarının davranışlarını samimiyetle benimserler. Mevki ve uzmanlık 

güçleri içselleştirme tepkisini doğurabilir, çünkü her ikisi de kişisel inandırıcılığa 

dayanırlar. Bu inandırıcılık, insanları benimsemeleri istenen davranışın önemine ikna 

etmekte kullanılabilir. Bu inandırıcılığa sahip yöneticiler ödül, ceza ya da karizmatik 

etkilerinin olmaması durumunda bile verecekleri emirlere astlarının itaat edeceklerinden 

emin olabilirler (Wagner ve Hollenbeck,1998:250-251). 
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                        6. Gücün Kullanımı                                             

Örgüt içerisinde gücün kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken üç önemli 

nokta aşağıdaki gibidir (Martin,2001:837): 

Denge: Nadiren belirli bir konuda taraflar arasında tam bir güç dengesizliği 

olabilir. Çalışanların çok fazla zorlanmaları, kaybedecekleri hiçbir şeyin olmadığı hissiyle 

greve gitmeleri ya da başka bir iş aramaları ile sonuçlanabilir. Çalışanın işine gösterdiği ilgi 

büyük ölçüde onun kararına kalmıştır. Yöneticiler, çalışanların çıkardıkları işi her açıdan 

kontrol edemezler. Kendini şirket içerisinde anlamlı bir noktada görmeyen çalışanlar 

şirketlerine karşı yabancılaşacak ve yönetime karşı negatif güç kullanmaya yöneleceklerdir.  

Nüfuz Bölgesi: Gücün pek az çeşidi her zaman ve her bağlamda etkili olabilir. 

Örneğin bir işveren, çalışanların başka bir iş alternatifi olmadığı durumlarda işgücünün 

ücretini düşürecek gücü kendisinde bulabilir. Buna karşılık işverenler çoğunlukla işgücünün 

ucuz olduğu alanlara iş akışını yönlendiremezler. Sonuç olarak işgücünün fiyatı kaçınılmaz 

olarak artar ve çalışanlar en yüksek ücreti sunan işverene yönelirler.  

Görelilik: Gücün uygulanması ancak hedef kişi ya da grup tarafından kaynağın 

değerli bulunması ile mümkündür. Örneğin, personel yönetim yeteneklerine yeterince önem 

vermeyen bir örgütün yöneticileri, bu alanın uzmanlarının tavsiyelerine kulak vermezler ve 

bunun sonucunda da daha az bir güçle yetinmek zorunda kalırlar. 

Güç sahiplerinin güç kullanımının uygun biçimini belirleme yollarından biri 

“faydacı” yaklaşımı benimsemeleri ve güç kullanımının uygunluğunu bu kullanımın 

sonuçları açısından değerlendirmeleridir. Bu yaklaşımda “güç kullanımı en fazla sayıda 

insan için en yüksek düzeyde yararını sağlayacak mı?”  sorusunun yanıtı aranır (Wagner ve 

Hollanbeck,1998:248). 

Diğer bir bakış açısı ise kaynağını ahlaki doğrulardan alır ve gücün ancak ve ancak 

hiç kimsenin hakları ve özgürlüklerine dokunulmaması durumunda uygun bir biçimde 

kullanılmış olacağını savunur. Çoğu insan için, amaçlara ulaşmak için gücün 

kullanılmasıyla büyük bir doyum sağlanması mümkün olduğundan “faydacı” kriterin 

şartları karşılanmıştır, fakat aynı zamanda “ahlaki doğrular” açısından bakıldığında az 

sayıda kişinin de olsa hakları çiğnendiğinden, bu gücün uygunsuz kullanımı anlamına 

gelmektedir. Güç sahipleri güçlerini kullanırken sadece çoğunluğun iyiliğini düşünmemeli, 

azınlığın da haklarını gözetmelidir (Wagner ve Hollanbeck,1998:248). 
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Üçüncü bir bakış açısı olarak da “sosyal adalet”i sayabiliriz. Bu yaklaşımda,  

örgütte herkesin hakkına saygı duyulmasının bile gücün kullanımını tamamen haklı 

çıkarmayacağı düşüncesi vardır. Güç kullananlar, bazı açılardan birbirine benzeyen 

insanlara benzer, farklı insanlara da farklı davranmak suretiyle eşitlik ilkesini 

sağlamalıdırlar. Yine bu anlayışa göre güç sahipleri, gücün uygun kullanımını sağlamak 

için, gücün kullanımından doğan zararları telafi etmeye de hazır olmalıdır (Wagner ve 

Hollanbeck,1998:248). 

Günümüzün yöneticileri ve hatta CEO’ları kabin tarzı sade ortamlarda sekreter 

kullanmadan çalışmakta ve güçlerinin kaynağına aldırmadan, imajlarını değiştirmeye 

yönelmektedirler. Bunun bir nedeni, günümüz çalışanlarının daha ileri düzeyde eğitimli ve 

liderlik kavramını sorgulamaya daha istekli olmalarıdır. Cuma günleri gayrı resmi giyim, 

yöneticiler ve çalışanlar arasındaki bariyerleri azaltmaktadır. Günümüz şartlarında güç, 

yüksek maaş alanlardan çok, teknolojik bilgiye sahip olanların elinde görünmektedir. Örnek 

vermek gerekirse, Intel’in CEO’su Andy Grove, makam odası yerine alçak duvarlı bir 

kabinde çalışmakta, Citibank yöneticisi John Reed, işe gidiş gelişlerde New York 

metrosunu kullanmakta ve Microsoft’un sahibi Bill Gates e-maillerine kendisi cevap 

vermektedir (Griffin,1999:230). 

Liderliğe soyunan yöneticiler örgüt kaynaklı güçten ziyade kişisel gücü arttırma 

yoluna gitmelidir. Örneğin, Bill Gates bilgisayar bilgisi sayesinde inanılmaz bir uzmanlık 

gücüne sahiptir ve Microsoft’un CEO’su olarak da mevki gücünü uygulayabilmektedir 

(Gatewood, William ve Gardner,1995:495). Kişisel güç kaynağı olarak saydığımız uzmanlık 

ve karizma gücüne uygulamada öncelik verilmesi gerekir, çünkü bu güç tiplerinde örgütsel 

mekanizmaların desteğine ihtiyaç duyulmadığından daha güvenilir güç kaynakları olarak 

görülebilirler. 

Politika, örgütsel yaşamın bir parçası olduğuna göre, yöneticiler gücü kullanmalı 

ve yaratmalıdır. Bunu nasıl yapacakları sorusu için araştırmacılar ve uygulayıcılar 

tarafından sunulan bazı öneriler şunlardır: (Hodgetts,1999:183) 

1. Gücün algılanması sağlanmalı: yönetici güce sahip olmasa bile, başkalarına öyle 

hissettirmeli ve aynı şekilde düşündürmelidir. 

2. İlk önce en ucuz olan güç seçilmeli: eğer yönetici para yönünden çok zenginse 

ödüllendirme gücünü kullanmalıdır. Eğer para yönünden zengin değilse, yasal bir 

gücü veya daha az maliyetli bir gücü kullanmalıdır.  
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3. Davranışa bağlı ödül ve ceza verilmeli: yöneticiler işini iyi yapanı ödüllendirerek 

bağlılıktan emin olabilirler. İşlerini iyi yapamayanları cezalandırmakla (en azından 

ödüllendirmeyerek) yöneticiler en azından onların performansını arttıracak veya 

şirketten ayrılmaya zorlayacaklardır. En önemlisi, bu yaklaşım yöneticiye doğruluk 

ve uyum konusunda ün kazandıracaktır.  

4. Uzun vadeli davranış değişikliği için motive etme: etkili yöneticiler, işlerin doğru 

yapılması halinde çalışanları devamlı ödüllendirmek zorunda değildir. Onarlı 

belirsiz zamanlarda ödüllendirmek, yöneticinin ödül gücünü arttıracaktır.  

5. Güç stratejisi bireyin etkilenişine göre kullanılmalı: bu yaklaşım kişiye 

uydurulmalıdır. Bazı insanlar ödüle en iyi cevabı verirken diğerleri zorlanır ve 

dürtülerek çalıştırılır. 

6. Direkt kontrol yönetimi mümkün olduğunca az kullanılmalı: direkt kontrol, çok 

zaman ve kaynak harcamasına sebep olur. Etkili yöneticiler, dolaylı kontrolün etkili 

olmadığı durumlarda direkt kontrolü uygulamayı tercih ederler.  

7. Güç değiş tokuşları dengede tutmalı: etkili yöneticiler, sonradan kendilerini karşılık 

vermeye mecbur hissetsinler diye başkalarına iyilik yapmaya çalışırlar.  

8. Güce akıllı yatırım yapıp, faydalarından yararlanmaya çalışılmalı: başarılı 

yöneticiler, gücü fayda-maliyet yaklaşımıyla kullanırlar. Elde edilen kazanç, 

ihtiyacı karşılamıyorsa güce iştirak edemezler.  

9. Güç sınırları, verilen kontrol sınırları içerisinde kullanılmalı: etkili yöneticiler, 

kendi kontrol alanlarının dışında bulunanları etkilemeye çalışmazlar.  

10. Güç devamlı kontrol edilmeli, istenen sonuçların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği 

gözlenmeli: başarılı bir yönetici, yetki verilen kişilerde gücün nasıl, ne kadar etkili 

kullanıldığının değerlendirmesini yapar. Ancak bu şekilde, bir değişiklik yapılıp 

yapılmayacağı ortaya çıkar. 
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                       7. Güç Kazanma Stratejileri            

                       7.1. Yönetilen Bölümün Güçlendirilmesi Yoluyla Güç Kazanımı 

                       7.1.1. İletişim Ağı Kurma  

Bir organizasyonda kısa bir süre bile olsa çalışan hemen herkes “Neyi bildiğin 

değil, kimi tanıdığın önemlidir.” sözünü duymuştur. İletişim ağı kurma, güç kazanmak 

amacıyla doğru kimselerle ilişki kurmak olarak tanımlanabilir. Örnek vermek gerekirse alt 

düzeyde bir yönetici, golf sahasında üst düzey bir yönetici ile karşılaşabilir. Kurulan 

arkadaşlık, alt düzeydeki yöneticinin şirket içindeki kişisel gücünü arttırabilir. Bu tür 

ilişkiler sadece daha üst düzeydeki yöneticilere yönelik de değildir. Aynı düzeydekilerle, 

güç sahibi olan diğer yöneticiler ve yetenekli astlarla kurulan ilişkiler de kişisel gücün 

artmasını sağlayacaktır.  

Bir bölümde (departmanda) çalışan eşit düzeydekiler arasındaki biçimsel olmayan  

ilişki ve üst düzeydekilerle kurulan biçimsel  ilişki ile sahip olunan mevki ve kişisel güç 

düzeyi arasında doğru orantı vardır. Örneğin biçimsel olmayan iletişim ağı, yetkinin bir 

üstten, yetenekli astına aktarılmasına neden olabilir. Böylelikle de bu iletişim ağı, bir güç 

temeli tesis etmek için kullanılmış olur (Mondy ve Premeaux,1995:451–453). 

                     7.1.2. Birleşme  

            Birleşme, bireylerin ya da grupların ortak amaçlarına ulaşabilmek için kaynaklarını 

birleştirmeleri sürecidir. Bireylerin ya da grupların böylesi ortaklıklar kurmalarının sebebi, 

diğerlerini etkileme olanaklarını arttırma ve kaynaklar üzerindeki kontrollerini garanti 

altına alma isteğidir. İşçi sendikalarının liderleri ve üyeleri uzun zaman önce birleşmenin 

önemini kavramışlardır. “Eğer ücret artışı alamazsam işi bırakırım.” sözü yönetim üzerinde 

bütün işçilerin aynı anda söylememesi durumunda fazlaca etkili olmayacaktır. Birbirleriyle 

rekabet halindeki şirketler bile önerilen bir yasanın lehinde ya da aleyhinde birleşme yoluna 

gidebilmektedirler. Ortak bir amaca ulaşabilmek için güçlerini birleştiren bireylerin ya da 

grupların etkileri arttıkça birleşme çabası da daha yaygınlaşmaktadır. Birleşmenin önemini 

kavrayan pek çok organizasyon da bunu ticari avantaj sağlamak için kullanmaktadır 

(Mondy ve Premeaux,1995:451–453). 

                       7.1.3. Kapsama  

Kapsama, gücü arttırmak ve desteğine ihtiyaç duyulan birey ve grupları örgütün 

veya bölümün bünyesine dâhil etmek suretiyle ittifaklar kurma metodudur. Kapsamanın 
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amacı birey ya da grubun güç kaynağına yönelik tehdit ve itirazları ortadan kaldırmak ya da 

azaltmaktır. Örnek vermek gerekirse, bir yönetici, kendisiyle aynı statüde olan bir diğer 

yöneticinin endişeyle yaklaştığı bir projeyi uygulamak isteyebilir. Bu durumda projeye 

olumlu yaklaşmayan diğer yöneticinin, uygulamadan sorumlu takım içerisinde çalışması 

sağlanabilirse itirazını muhtemelen unutacaktır (Mondy ve Premeaux,1995:451–453). 

                        7.1.4. Doğru Projelerin Seçilmesi 

Yöneticiler, örgüt içerisinde göze çarpan, alışılmışın dışında ve örgütsel amaçlara 

hizmet eden çalışmalara yönelerek de güç kazanabilirler. Örnek vermek gerekirse bir 

fakülte çalışanı önemli bir akreditasyon raporu hazırlama görevine talip olabilir. Raporun 

hazırlanması için gereken verileri almak için rektör, rektör yardımcısı, dekanlar, bölüm 

başkanları ve diğer yöneticilerle birlikte çalışması gerekebilir. Eğer fakülte çalışanı 

raporunu başarılı bir biçimde ve sonuçlandırırsa, kayda değer bir gücün de sahibi olabilir. 

Bu durumda doğal olarak risk de mevcuttur. Eğer proje başarısızlıkla sonuçlanırsa 

yerleşkedeki herkes bundan kimin sorumlu olduğunu bilecektir ve söz konusu üye de güç 

kaybına uğrayacaktır (Mondy ve Premeaux,1995:451–453). 

                        7.2. Politik Yollardan Güç Kazanımı 

Güç kazanımının politik taktikleri ise kişiler arası güç kazanımı ve yapısal güç 

kazanımı olarak iki başlık altında açıklanmaktadır. 

                       7.2.1. Kişiler Arası İlişkiler Yoluyla Güç Kazanımı 

Daha önce de belirtildiği gibi insanların bir araya gelerek gruplar oluşturmaları ya 

da yakın ilişkiler kurmaları, güçlerini arttırmak ve politik çıkarlar elde etmek için takip 

ettikleri önemli bir yoldur. İnsanlar bir araya gelerek sahip olabilecekleri kazançlar ya da 

zararlar üzerindeki kontrolü paylaşırlar. Aynı zamanda uzmanlıklarını, meşruluklarını ve 

karizmalarını bir araya getirebilirler. Güçlerini bu şekilde bir araya toplayan grup üyeleri 

bireyselliklerinin ötesinde istedikleri sonuçları elde edebilirler. Örneğin, çalışanlar bazen 

ekonomik çıkar elde etmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek için sendikalar oluştururlar. 

Toplu pazarlık, sendika üyelerinin tek başlarına elde edebileceklerinden çok daha iyi ücret 

ve çalışma koşulları elde etmelerini sağlar. Diğer taraftan şirketler de toplu pazarlık ve 

sendika anlaşmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunan ticaret dernekleri kurarlar. Bu da 

işverenlerin uygun anlaşmalar yapmasına yardımcı olur.  

Son olarak kendini sevdirme ve iyi izlenim bırakma, politik ilişkiler kurmak ve 

sürdürmek için kullanılabilir. Kendini sevdirme, iltifat ve övgüler yoluyla diğerlerinin 
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onayını ve beğenisini kazanmaktır. Kendi sevdirme ve iyi izlenim bırakma, güce sahip 

olanlarla yakın bir ilişki kurmak için kişisel çekiciliği arttırmada kullanılır 

(Kutanis,2003:158). 

              7.2.2 Yapısal Güç Kazanımı (Önemli Kaynakları Kontrol Etmek) 

Güç toplamak ve kişisel çıkarları geliştirmek için kullanılabilecek başka bir 

yaklaşım ise önemli kaynakları kontrol altında tutmaktır. Bu taktiğin başarıya ulaşması için 

bilgi, insan gibi önemli kaynakları kontrol altında tutarak bu önemli kaynakları ikame 

edebilecek seçeneklere fırsat vermemek gerekmektedir. İkame edilen şeylerin var olması, 

önemli kaynakları kontrol altında tutarak güç kazanma çabalarını engeller. Ayrıca önemli 

kaynakların başarılı bir biçimde kontrol altına alınabilmesi için kaynakların hangilerinin 

önemli ya da önemsiz olduğunun belirlenmesi gerekir (Kutanis,2003:158). 

                       7.3. Kişisel Gücü Arttırma Yoluyla Güç Kazanımı 

Mevki gücünün tam tersi olarak görebileceğimiz kişisel güç, yöneticilerin 

mevkilerinden ziyade karakter özelliklerinden kaynağını alır.  

Uzmanlık, politik kavrayış ve sevilirlik (likability) olarak sıralayabileceğimiz üç 

karakter özelliği, örgüt içerisinde kişisel gücü arttırma açısından özel öneme sahiptir. 

Bunlar arasında en aşikâr olanı uzmanlık tesis etmedir.  Daha ileri düzeyde uzmanlık 

niteliğine, daha ileri düzeyde eğitim, mesleki ilişkiler kurmak ve projelere en başından 

dâhil olmakla ulaşılabilir.  

Nispeten daha az göze çarpan bir yol ise politik kavrayışa ulaşmaktır. Bu da, daha 

etkili müzakere etmeyi, insanları ikna etmeyi ve istekle kabul edecekleri amaçlar ve araçları 

öğrenmeyi kapsar. Deneyimsiz bir çalışan insanların çoğunun birbirine benzediğine, aynı 

amaçları paylaştıklarına ve bu amaçlara ulaşmak için de aynı yolları benimseyeceklerine 

inanır. Deneyimli bir çalışan ise insanlar arasındaki önemli farklılıkların bilincindedir.  

Yöneticinin benzeşim gücü (astların kendilerini yöneticileri ile özdeşleştirmeleri 

ile ortaya çıkan güç), sevilirliğini arttıran karakter özelliklerinden kaynağını alır ve diğer 

insanlarla iletişiminde kişisel çekimini arttırır. Bu karakter özellikleri, onaylanan 

davranışlar göstermeyi ve çekici bir dış görünüşü kapsar. Görevin başarılması için 

gösterilen samimi çalışkanlık hem uzmanlık hem de benzeşim gücü boyutlarında kişisel 

gücü arttıracaktır. Çok çalışması ile tanınmış bir insanın, iş hakkında daha fazla bilgi sahibi 

olduğu da farz edilir ve böylelikle fikir sormak için uygun kişi olarak görülebilir 

(Schermeron, Hunt ve Osborn,2000:314). 
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                        8. Gücü Etkili Kullanan Yöneticilerin Ortak Özellikleri 

Gücü etkili bir biçimde kullanan yöneticilerin özelliklerini şu şekilde sıralanabilir: 

(Martin,2001:837 Geybullayev,2002:107) 

� Duyarlılık: Gücün nasıl elde edildiği ve kullanıldığı konusunda çevrelerinin 

duygularını anlayabilmektedirler.  

� Sezgi: Gücün geniş bir bağlamda nasıl ele geçirileceği ve kullanılacağı 

konusunda sezgisel bir yetenekleri vardır. Ayrıca güçten yararlanmanın 

insanlar ile mümkün olabileceğini de kabul ederler.  

� Repertuar: Kullanacakları geniş bir güç repertuarları vardır ve bütün güç 

kaynaklarını birleştirmişleridir. 

� Kariyer: Bazı işler doğal olarak diğerlerinden daha fazla güce sahiptir. Başarılı 

yöneticiler de bu pozisyonlara doğru bilinçli bir biçimde yönelirler.   

� Yatırım: Gücü etkin bir biçimde kullanan yöneticiler onu bir çeşit yatırım 

olarak görmek eğilimindedirler. Bu, durgun bir kaynak değildir, arttırılabilir 

veya israf da edilebilir. Kişi için ulaşılabilir olan bütün kaynaklar idareli 

kullanarak gücün arttırılmasında fayda sağlayabilir.  

� Olgunluk: Gücün çıplak bir biçimde kullanılması ve gücü elde etmek için 

yapılan kabaca teşebbüsler diğerleri tarafından tepkiyle karşılanır. En etkili 

gücün bile üzerinde güç uygulananın desteğine ihtiyacı vardır 

� Uzmanlık: Kendi konularının uzmanıdırlar, hangi tip insan için hangi güç 

tipinin gerekli olduğunu bilirler.  

 Değerlendirmelere dikkat edildiğinde bu yeterliklere ancak uzun süreli bir 

yöneticilik deneyimi ile ulaşılabileceği anlaşılmaktadır. 

                          9. Gücün Yozlaşması 

Gücün yozlaşması, gücü kişisel menfaat için suiistimal edilmesiyle ortaya çıkar. 

Güce sahip olanlar oyunu güçsüzlerle aynı kurallarla oynamak zorunda olmadıklarını 

bilirler. “Güç yozlaşır, mutlak güç mutlaka yozlaşır” sözü bu örgüt gerçeğini anlatmaktadır. 

                        9.1 Gücün Yozlaşmasının Nedenleri ve Sonuçları 

Gücün yozlaşması döngüsü bir kişinin önemli miktarda güç sahibi olması ve 

kaynaklara sorumluluk altına girmeksizin erişebilir olmasıyla başlar. Aşırı miktarda güç, 
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güç sahibi ile diğerleri arasındaki uzaklığın artmasına neden olur. Yöneticilerin ayrı ofisleri 

ve araba parkları vardır. Özel salonlarında yerler ve çalışanlarıyla sınırlı bir iletişimleri 

vardır. Bu uzaklık genellikle yöneticinin değerli zamanının korunması gereği ile açıklanır. 

Fakat bu uzaklık yönetici ile çalışanlar arasındaki etkileşimi azaltarak yöneticiyi örgütün iç 

çalışmalarından koparır.  

Çalışanlarla aralarındaki uzaklık yöneticilerin kendileri hakkında abartılı bir öz 

değerlendirme sahibi olmalarıyla sonuçlanır. Çalışanlar da işlerini görebilmek için 

yöneticilerinin onayını ve beğenisini kazanmaya çalışırlar ve böylece onların her türlü 

isteklerine boyun eğerler. Ücret artışı ve özel görevler için yöneticilerini pohpohladıkları da 

olur. Yöneticilerine olumsuz geribildirim ve kötü haberler vermekten kaçınırlar. Boyun 

eğme ve pohpohlama, yöneticilerin kendileri hakkındaki sağlıksız öz değerlendirmeleri 

daha da arttırır.  

Güç oranındaki büyük dengesizlik sonucunda çalışanlar kendilerini öylesine 

güçsüz hissederler ki bunun sonucunda aşrı derecede uysal ve bağımlı hale gelirler. 

Uysallık ve bağımlılık yöneticinin sağlıksız öz değerlendirmesini besleyen diğer 

etmenlerdir.  

Güç yozlaşması döngüsünün son evresi, yozlaşmanın sonuçları ile kendini gösterir 

ve yetersiz karar almadan başlayarak etik ihlallere kadar gider. Diğerlerinden izole olmuş, 

aşırı derecede kendine güvenen, kendi yargılarını tartışılmayacak doğrular olarak kabul 

eden güç sahipleri, kararlarını az ya da hatalı bilgiler üzerinden verirler. Çalışanların 

görüşünü alma ihtiyacı hissetmezler çünkü çalışanlar zaten her dediklerini istisnasız 

onaylamaktadırlar. Kısa vadeli amaçları için yöneticilerini pohpohlayıp duran çalışanlar 

böylece yöneticilerde, çalışanların yetersiz olduğu yönünde bir izlenimin oluşmasına da yol 

açarlar, böylece yöneticiler de daha otokratik bir liderlik biçimine ve etkileme aracı olarak 

zorlayıcı ve mevki güçlerine yönelirler.  

Güç yozlaşmasının en kötü sonucu, güç sahiplerinin gayrı ahlaki ve yasa dışı 

yollara yönelmeleridir. Bazı yöneticiler kanunları hiçe sayarak kendi kurallarını koyar, 

rüşvet ve yolsuzluğa bulaşırlar.  

Güç yozlaşması döngüsü bir kez başladıktan sonra kendi kendisini besler. 

Çalışanlar yöneticinin aşırı gücü nedeniyle uymacı ve bağımlı hale gelirler. Buna karşılık 

yöneticiler de bu uysallık ve bağımlılığı çalışanların yeteneksizliğine yorar ve onlara daha 

az yetki ve karara katılma hakkı tanırlar. Bu süreç içerisinde başlangıçta yönetici ile astları 
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arasında var olan uzaklık her aşamada gittikçe artar (Nahavandi ve Malekzadeh,1999:393–

395). 

                           9.2. Güç Yozlaşmasını Önlemenin Yolları 

Aşırı gücün yozlaşmasını önleyebilecek sihirli bir formül bulunmamakla birlikte 

yöneticilerin, örgütlerde güç yozlaşmasını önlemek için aşağıdaki önlemleri almaları etkili 

olabilir (Nahavandi ve Malekzadeh,1999:393–395): 

1) Yönetici ve çalışan arasındaki ilişki sağlamlaştırılmalıdır. Yönetici ile astları 

formal ve informal kanallardan özgürce ve sık bir biçimde etkileşimde 

bulunmalıdır. Suni engeller kaldırılarak yöneticiler daha ulaşılabilir hale 

getirilmelidir.  

2)  Çalışanların yöneticilerine olan bağımlılıkları iki şekilde azaltılmalıdır: 

a) Objektif performans ölçütleri konulmalıdır: çalışanlar yöneticilerinin yargılarına 

ve ücret artışı için memnuniyetlerine ne kadar az ihtiyaç duyarlarsa o kadar az 

uysal ve yağcı olacaklardır. 

b) Doğrudan geribildirim ve bilgiye erişimin mümkün kılınması: örgüt hakkında 

bilgiye sahip olan ve performansları hakkında doğrudan geribildirim alabilen 

çalışanlar daha fazla özerkliğe sahip olacak ve yağcılık ve uysallığa daha az 

ihtiyaç duyacaklardır.  

3) Örgütsel kültür ve yapının kontrol edilmesi: güç yozlaşmasını önlemenin en etkili 

ancak en zor yolu ise örgütün kültür ve yapısını değiştirmektir. Değişiklikler 

yapılırken yöneticinin yararından ziyade performans, verimlilik, müşteri 

memnuniyeti gibi konularına odaklanılmalıdır.    

Yukarıdaki değerlendirmelerden de anlaşıldığı gibi, çalışanların yöneticilerine 

bağımlılıklarının azaltılması ve aralarındaki iletişimin güçlendirilmesi sadece çalışanlarının 

hakları açısından değil, örgütün varlığını devam ettirebilmesi açısından da büyük bir öneme 

sahiptir. 
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                        10. Güçle İlişkili Kavramlar                                                     

                        10.1. Yetke (Otorite) ve Güç                                                            

Güç genellikle kişisel özelliklerden kaynaklanırken otorite ise biçimsel (formal) 

örgüt içindeki mevkiden ve o mevkiinin vermiş olduğu ve örgüt çalışanlarının büyük 

çoğunluğunun kabul etmiş olduğu yasal hak ve sorumluluklardan oluşur 

(Karaman,1999:72). Bu açıdan bakıldığında otorite, meşruluğu ve kabul edilirliği yönünden 

güçten ayrılır (Kutanis,2003:146). Dolayısıyla da her erk (güç) bir yetke (otorite) değildir. 

Fakat erk, yetke gibi bir araca sahip olursa, etkisi çok derin ve sürekli olur, Bu yüzden, 

anarşi devrelerinde veya sosyal krizlerde erk araçlarının çalışmadığı hallerde, yetkenin 

örgütleme ve itaat ettirme gücüne duyulan ihtiyaç artmakta; erkin yeniden kurulması yetke 

sayesinde olabilmektedir. 

Böylece, yetke kavramının erk kavramından daha kişisel ve daha manevî olduğunu 

belirtebildiğimiz gibi, diyebiliriz ki, en etkin erk ancak, yetke sayesinde kurulabilir. Öyleyse, 

yetke erkin kurulmasında en önemli kaynaktır (Eren,2001:373). 

                        10.2. Etki ve Güç                                           

Diğer insanların tatmin ve performanslarını değiştirmek gibi genel yollarla onları 

yönlendirme kabiliyetini de kapsaması nedeniyle  “Etki” genellikle güçten daha geniş 

kapsamlı ve güçten çok liderlikle daha yakından ilişkisi olan bir kavramdır. Fakat her ikisi 

de liderlik süreci kapsamına girer ve yakın kavramlar olduklarından birbirlerinin yerine 

kullanılırlar (Kutanis,2003:146). Buna karşılık güç, yöneticinin örgüt içindeki konumunun 

değil daha çok yöneticinin başka kişi ve grupları etkileme yeteneğinin ürünüdür. 

Yöneticinin başkalarını yönetme yetkisi olabilir ama onları iş yapmada etkileyemediği 

sürece güç sahibi olamaz.” Yani işletme müdürü konumundaki bir kişinin, işlerin 

yönetilmesi noktasında astlardan herhangi birine bir emir verdiği zaman bu emir yerine 

getirmiyorsa, burada yöneticinin gücünden bahsedilemez. Bu nedenle yöneticinin 

etkileyebilme kapasitesi onun gücü ortaya koymaktadır (Karaman,1999:40). Bu durumda 

güç bir kaynak, etki ise bu kaynağın kullanılması sonucunda ortaya çıkan sonuçtur. 

                        10.3. Yönetici ve Güç                                                               

Günümüz örgütlerindeki yöneticileri iki ana kümede toplayabiliriz. Bunlardan 

birinci gruba giren yöneticileri “otoriter yönetici” olarak tanımlayabiliriz. Sorumlu olduğu 

örgüt ya da birimde tek bir karar merkezi olan, emir ve talimatlar vermekten haz duyan, 

araştırmaya, tartışmaya, hoşgörüye büyük ölçüde kapalı, astlarına ve çalışanlarına 
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güvenmeyen ya da çok az güvenen, tüm konularda kendisine danışılmasını, emir ve izin 

alınmasını isteyen, yetkisini devretmeyen, genişletmeyen ve paylaşmayan, tüm çalışanlara, 

tüm görevlere ve olaylara kuşku ile bakan, sürekli eksiklik ve hata arayan, tüm hatalara 

yaptırım uygulayan,  üretim, verimlilik, arkadaşlık, dayanışma, paylaşma, yardımlaşma gibi 

güdülemenin temel faktörlerini bilmeyen ya da uygulamayan yöneticiler “otoriter yönetici” 

tipine girmektedirler. 

 Bu tip yöneticilerin bulunduğu örgütlerin başında genellikle silahlı kuvvetler ve 

emniyet örgütleri gelmektedir. Ülkenin dış ve iç güvenliğinden sorumlu örgütlerde, 

özetlemeye çalıştığımız özellikleri taşıyan otoriter yöneticiler bulunur ve bulunması da 

gerekir. Ancak, bu örgütlerin bile tüm birimlerinde sadece otoriter yöneticilerin 

bulunduğunu söylemek mümkün değildir.  

İkinci grubu “demokratik yönetici”ler oluşturmaktadır. Önce kendisine, sonra 

çalışanlarına, birimine ve örgütüne güvenen, karar vermenden önce, karardan olumlu ya da 

olumsuz etkileneceklerin görüşlerini, düşüncelerini alan, beklentilerini öğrenen, tartışan, 

paylaşan, dayanışmacı, katılımcı, sevecen, hoşgörülü, verimliliği ve kaliteyi düşündüğü ve 

uyguladığı kadar, çalışanların sosyal ve psikolojik durumları ile de ilgilenen, maddi 

özendirici ve caydırıcılar kadar manevi özendirici ve caydırıcılar da kullanan, eşitlikçi, 

dengeleyici yöneticiler “demokratik yönetici” olarak sınıflandırılmaktadır.  

Demokratik yönetici, halk deyimiyle “tatlı-sert” yöneticidir. Tatlı yönüyle 

anlatılmak istenen, insancıl yönü, sertliği ile anlatılmak istenen de, gerektiğinde çalışanların 

ve örgütünün iyiliği ve yarına olarak cezalandırmaktan kaçınmamasıdır.   

Özellikle otoriter özellikler gösteren yöneticilerin manevi özendiricilerden çok 

maddi özendiriciler ve caydırıcılara yöneldikleri saptanırken, demokratik yönetici özelliği 

gösteren yöneticilerin de maddi özendirici ve caydırıcılardan çok, manevi özendirici ve 

caydırıcı yönlerinin daha etkili olduğu saptanmıştır (Öztekin,2002:130). Bu durum, 

zorlayıcı ve ödül güçlerinin, farklı kişilik özelliklerine sahip yöneticilerin elinde farklı 

uygulamalarla tezahür edebileceği gerçeğinin de bir yansımasıdır. 

                        10.4. Yetki ve Güç         

Güç ve yetki çoğunlukla karıştırılan kavramlardır. Güç bir şeyi yapabilme 

yeteneğidir. Bir yöneticinin gücü, astlarına ne istiyorsa yaptırmasında görülebilir. Bu 

durumda yöneticinin gücü (Hicks,1967:222);  

1. Ödül verme, 
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2. Ödül sözü verme, 

3. Mevcut ödülleri geri almakla tehdit etme, 

4. Mevcut ödülleri geri alma, 

5. Cezalandırmayla tehdit etme, 

6. Cezalandırma yetenekleri ile ölçülebilir.                                             

Yöneticilerin yetki sahibi olması doğaldır fakat güç sahibi olmayabilirler. Diğer 

taraftan yetki sahibi olmayan bir kimsenin güç sahibi olması da mümkündür. Her iki durum 

da örgüt içerisinde hoş olmayan bir dengesizlik hali oluşmasına neden olur. Güç ve yetkinin 

dengelenmemesi örgüt içerisindeki bölümlerde de çatışmaya neden olacaktır. Aşırı 

durumlarda bu dengesizlik örgütün çökmesine bile neden olabilir. 

Hangi düzeyde olursa olsun bütün yöneticilerin görevi astlarına eşit düzeyde güç 

ve yetki vermektir.  

Bir çalışana veya makama verilen yetki ve güç eşitlenmişse ortaya “yasal güç” ya 

da “uygulanabilir yetki” (workable power) çıkar. Örgüt içerisindeki bütün düzeylerde 

uygulanabilir yetkiyi hayata geçirmek yöneticilerin çaba sarf etmelerini gerektiren bir 

amaçtır ancak, böylesi bir amacı dile getirmek gerçekleştirmekten çok daha kolaydır 

(Hicks,1967:223).  

                      10.5. Kültür ve Güç                              

Hofstede’e (1980) göre kültürler dört sürekli değer boyutu ile sınıflandırılabilirler.  

Bunlar da (1)bireycilik/özgecilik, (2) belirsizlikten kaçınma, (3) güç mesafesi ve (4) 

cinsiyettir. 

Hofstede’e göre güç mesafesi üstler ve astlar arasındaki eşitsizlik anlamındadır. 

Yüksek güç mesafesi otokratik ve kontrolcü bir liderlik biçimine yol açarken, düşük güç 

mesafesi ise daha demokratik ve astlara yetki devrini ön plana çıkaran bir liderlik biçiminin 

ortaya çıkmasına yol açabilir (Giritli ve Oraz:225). 

ABD ve Avustralya gibi düşük güç mesafeli kültürlerde, örgütlerin ve toplumun en 

yüksek ve en düşük seviyeleri arasındaki güç farklılığı nispeten azdır. Düşük güç-uzaklık 

kültürlerinin belirtisi çalışanların yöneticileri tarafından isimleriyle çağrılmaları ve iş 

çıkışında birlikte zaman geçirmeleridir. Meksika ve Singapur gibi Yüksek güç mesafeli 

kültürlerde ise toplum yöneticilere öylesine büyük bir güç atfeder ki hata yapmaları ya da 
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astlarıyla fazlaca içli dışlı olmaları hemen hemen imkânsızdır. Çalışanların katılımını 

sağlamak ve batı tarzı katılım modellerini uygulamak oldukça güçtür. Benzer biçimde 

Malezya ve Hindistan gibi kültürlerde sosyal statü gücün temeliyken, diğerlerinde uzmanlık 

ve maharet bunun yerini alabilmektedir.  

Global düzeyde çalışan bir yönetici kültürler arasındaki farklılıkları iyi 

anlamalıdır. Rahat, açık ve katılımcı bir yönetici, yüksek güç-mesafe kültüründe 

muhtemelen yetersiz ve zayıf olarak algılanacaktır. Aynı şekilde yüksek güç-mesafe 

kültüründen ve statüyü önemseyen bir yönetici de diğer kültürde astlarına karşı fazlaca 

otoriter ve soğuk bulunacaktır. Etkili bir yöneticinin uyum sağlamayı da bilmesi gerekir ( 

Nahavandi ve Malekzadeh,1999:390).    

Hofstede’in ikinci kültürel boyutu ise “belirsizlikten kaçınma”(uncertainty 

avoidance) diğer bir deyişle “Bir kültürün belirsizliği ödünleyebilme” derecesidir. Yüksek 

derecede belirsizlikten kaçınma kültürünün toplumda var olması, daha bürokratik ve 

kontrolcü bir liderliğe, tam tersi ise daha serbestlik yanlısı (laissez-faire) bir liderlik 

uygulamasına neden olacaktır. 

Bireycilik/özgecilik boyutu ise bireyin örgütü ile olan ilişkisi ile ilgilidir. Özgeci 

kültürlerde çalışanların örgütlerine daha fazla bağlı oldukları, örgütlerinin de çalışanlarına 

daha fazla sorumluluk verdikleri; buna karşılık bireyci kültürlerde bireylerin gruplarından 

daha bağımsız, kendisi ve ailesi ile de daha fazla ilgili oldukları görülmektedir.  Bu durumda 

bireyciliğin daha rekabetçi bir liderliğe, özgeciliğin ise daha yol gösterici bir liderlik 

biçimine yol açacağı tahmin edilebilir. 

 Hofstede’e göre kültürün cinsiyeti yani erkeksi(maskulen) ve kadınsı(feminen) 

olarak nitelenen özellikler taşıma derecesi de çalışma hayatında insanların tutumlarını 

etkiler. Bu boyut insanların kadınsı ya da erkeksi amaçları benimseme derecesini gösterir. 

Maskulen kültürlerde kendini iddialı bir biçimde gösterme ön planda iken, feminen 

kültürlerde çalışma ortamının kalitesi ve başkalarına karşı düşünceli olma daha baskındır 

(Akt:Giritli ve Oraz:225).                                                                                                             
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   III. BÖLÜM 

 İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanlarının güç tipi tercihlerine dair yerli ve 

yabancı alanyazında yapılmış başka bir araştırmaya rastlanamamış olmakla birlikte, yabancı 

alanyazında okullar ve kar amaçlı organizasyonlarda bu konuda yapılmış alan araştırmaları 

bulunmaktadır. 

 

            1.Kâr Amaçlı Organizasyonlarda Yürütülen Araştırmalar 

Lippitt ve White’ın (1958) klasik araştırmasında, bir bireyin önder olarak öne 

çıkmasının kendine özel yetenekleri ve özelliklerinin belirli bir önderlik rolüne ne kadar 

uyduğuna bağlı olduğu bulunmuştur. Otoriter önderliğin çalışanlarda kayıtsızlık ve direnç 

yaratırken, demokratik önderlik uygulamasının daha fazla özgünlük ve verimlilik, daha az 

saldırganlık yarattığı bulunmuştur. Otoriterlik ne kadar faza olursa, ana babayla yaşanan 

güç durumundaki duygular öne çıkarak o kadar fazla atfedilmiş güçle karşılaşılacaktır. Güç 

çekişmeleriyle ilgili ana baba-çocuk dinamiği, iç gücün ifadesine müdahale eden ve 

çocuklarını aşağılayan ve utandıran ana babaya duyulan kızgınlığın ifade edilmesiyle 

birlikte tekrar harekete geçecektir. 

İşbirliği ya da rekabet yaratan durumlarla ilgili çalışmada (Deutsch 1960), ancak 

işbirliği ile elde edilebilecek grup çalışması sonucunun önemi vurgulanarak rekabetin 

azaltılabileceğini göstermiştir. Tehditkâr tutumlarda ve iletişime izin verilmeyen şartlar 

altında rekabet artar. Tedirginlik bireyin kendini güçlü hissetmesine olanak veren 

savunmaları işe koşarak, daha sonra kalıcı savunucu güç arama modellerinin ortaya çıkması 

için zemin hazırlar. 

Munduate ve Dorado (1998) tarafından yapılan araştırmanın evreni, çoğunlukla 

eğitim, elektrik üretimi, sigorta ve danışma hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren, 

İspanyadaki 78 kurumun 300 çalışanıdır. Araştırma sonucunda ise zorlayıcı güç ile uzmanlık 

ve özdeşleşme (çalışanların yönetici ile kendilerini özdeşleştirmeleri) gücü arasında anlamlı 

bir ilişki bulunamamış, ödül gücünün özdeşleşme üzerinde etkisinin olduğu, ancak uzmanlık 

gücü ile arasında ilişki olmadığı; uzmanlık gücünün ve astların işbirlikçi davranışlarının 

özdeşleşme gücü üzerinde olumlu etkisinin olduğu; özdeşleşme gücü üzerinde de bağlılığın 

olumlu etkisinin olduğu anlaşılmış, işbirlikçi davranış ile örgütsel bağlılık arasında ise 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
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.  

                2. Okul Yöneticilerinin Güç Tipi Tercihlerine Yönelik Araştırmalar 

Tjosvold (1977) kontrol odaklı yöneticilerin kendilerini güçlü ve sorumlu görünmek 

zorunda hissettiklerini, bunun da öğrencileri yabancılaştırdığını ve yönetici ile öğretmenler 

arasındaki çatışmaların çözümlenmesini zorlaştırdığını ortaya çıkarmıştır. 

McNeill (1978) kontrol ağırlıklı yönetici davranışı ile öğretmenin yabancılaşması 

(alienation) arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu saptamıştır.  

Blacbourn ve Wilkes (1985) öğretmenlerin okul yöneticilerine yönelik olumlu 

tutumlarının yetersiz olması durumunda kabul alanının daha dar olduğunu ve yöneticinin 

otoritesinin öğretmenler tarafından reddedilmesi ihtimalinin daha yüksek olduğunu 

saptamışlardır. 

Bunların aksine okul yöneticilerinin çalışanları etkilemek için uzmanlık gücünü 

kullanmalarının öğretmenlerin iş performanslarını psikolojik, sosyal ve teknik anlamda 

olumlu etkilediği (Gunnand,Holdaway,1986;HighveAchilles,1986;Blase,1988)  belirlenmiştir.  

Greenfield ise (1991b) okul yöneticilerinin etkili olmak için mevkilerinin sağladığı 

otoriteyi esas almalarının öğretmenleri yönlendirme kapasitelerini de olumsuz etkilediğini 

saptamıştır. 

Lewis (1979) ilköğretim okulu ve lise müdürlerine yaptığı bir araştırmada bu okul 

yöneticilerinin  

1. Hâkimiyet kurmak için gücü kullandıklarını,  

2. Lise müdürlerinin ilköğretim okulu müdürlerine nazaran daha fazla güce odaklı 

olduklarını, 

3. Lise müdürlerinin yaş ve güç kullanım düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, 

ancak başarı ile yaş arasında anlamlı bir ilişki olduğu, buna karşılık ilköğretim 

okulu müdürlerinin hem başarı düzeyleri hem de hakimiyet kurma düzeylerinin 

yaşları ile anlamlı ilişki içerisinde olduğu, 

4. Lise müdürleri için mesleki deneyimleri ile başarı düzeyleri arasında, ilköğretim 

müdürleri için ise başarı düzeylerinin yanı sıra hâkimiyet kurma düzeylerinin de 

mesleki deneyim miktarı ile anlamlı ilişki içerisinde olduğu, 

5. Cinsiyet ile güç kullanımı arasında ilişki olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 
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Ayers (1982) ise okul yöneticilerinin genel yönetim başarı düzeyleri ile güce 

gereksinimleri arasında ters orantı olduğunu saptamıştır. 

Bacharach ve Mitchell (1983)  yöneticilerin doyumsuzluk kaynaklarını araştırmış ve 

yöneticinin sahip olduğu güç miktarı ile mesleki doyumu arasında doğru orantı olduğunu 

belirlemiştir. 

Birden fazla araştırmada da (Balderson,1975; Isherwood, 1979; House,1971; 

Hornstein, Callahan, Fisch ve Benedict 1968) uzmanlık ve özdeşleşme güçlerine güvenen ve 

mevki ile zorlayıcı güce daha az yönelen okul yöneticilerinin daha başarılı olduklarını 

saptanmıştır. Buna ek olarak okul yöneticilerinin kişisel gücü tercih etme düzeyleri ile bağlık 

ve iş doyumları arasında da doğru orantı olduğu görülmüştür. 

Guditus ve Zirkel (1980) okul yöneticilerinin diğer örgütlerdeki yöneticiler ile güç 

kullanımlarını karşılaştırmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır: 

1. Uzmanlık gücü ve yasal güç okullarda kullanılan başlıca güç tipleridir. 

2. Yasal güç, en yaygın kullanılan güçtür ve bunu sırasıyla uzmanlık, özdeşim, ödül ve 

zorlayıcı güçler izlemektedir.  

3. Büyük okulların yöneticilerinin küçük okulların yöneticilerine nazaran uzmanlık 

gücünü daha az kullanabildiklerini saptamıştır. 

Greenfield (1988) ise araştırmasında, okul yöneticisinin iş hayatını karakterize eden 

birbiriyle ilişkili beş rol beklentisi tanımlamıştır. Bunlar okul yönetiminin yönetsel, eğitsel, 

politik, sosyal ve ahlaki yönlerini kapsar. Bu belirli beklentiler bütünü, okulu, yöneticisinin 

diğer örgütlere nazaran daha fazla liderlik vasıflarına sahip olmasını gerektiren örgütler 

haline getirmektedir. 

Kappleman (1981) yaptığı araştırmada öğretmen algısı açısından kadın ve erkek 

okul yöneticilerinin güç kullanımları arasında – erkek yöneticilerin zorlayıcı ve ödül gücüne 

biraz daha eğilimli olmaları dışında- belirgin bir fark bulunmadığını ortaya koymuştur. 

Okul yöneticilerinin etkililikleri ve güç tipi tercihleri üzerine yaptığı araştırmasında 

Copes (1982) Öğretmenlerin ve müdürlerin, okul yönetiminde kullanılan hâkim güç tipine 

dair algılarının farklı olduğunu ortaya koymuştur. 

Blase (1990), okul yöneticisinin kişisel, mesleki ve örgütsel değerleri ihlal eden güç 

kullanımları durumunda okullarda olumsuz sonuçların ortaya çıktığını, öğretmenlerin 

%71’lik kısmının sınıf performanslarının böylesi durumlardan olumsuz etkilendiğini, ayrıca 
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zorlayıcı ve ödül gücünün kullanımının öğretmenlerin aşırı hesapçı ve yabancılaşmış bir ruh 

haline girmelerine neden olduğunu ve bunun da okulun eğitsel amaçlarına ulaşmasını 

engellediğini belirtmiştir.  

Sonuç olarak, araştırma sonuçları, kontrol ağırlıklı ve otoriter yöneticilik 

uygulamalarının okul koşullarında yabancılaşma, kontrol alanının daralması ve otoritenin 

reddi gibi olumsuz tepkiler yaratma ihtimalinin yüksek olduğunu göstermektedir. 
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IV. BÖLÜM  

YÖNTEM 

 
Bu bölümde araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve analizine 

ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

 
            1. Araştırma Modeli 
 

Bu araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Karasar (2004:79)’a göre genel 

tarama modelleri;  

“Çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir 

yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya 

da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir.” 

Güç tipi tercihleri konusu henüz Türkçe alanyazında yeterince yer bulamadığı için 

ağırlıklı olarak yabancı alanyazından yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ise 

araştırmacının kendisi tarafından geliştirilen “Güç Tipi Tercihleri” Ölçeği kullanılmıştır. 

 

2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evreni, Selçuk Üniversitesi Eğitim ve Fen-Edebiyat 

fakültelerinde 2005–2006 akademik yılında görev yapmakta olan bölüm ve anabilim dalı 

başkanları ile yöneticilik görevi bulunmayan öğretim elemanlarını kapsamaktadır. 

Araştırmanın örneklemi, tesadüfî örnekleme yöntemi doğrultusunda belirlenen 13 bölüm 

başkanı, 23 anabilim dalı başkanı ve yöneticilik görevi bulunmayan 136 öğretim üyesi, 

öğretim görevlisi ve araştırma görevlisinden oluşmaktadır. 

Araştırmanın evrenini oluşturan öğretim elemanlarının cinsiyet, görev, yaş ve bağlı 

bulundukları fakülteleri, Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5 ile aşağıda gösterilmektedir. 

                  Tablo 2 Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyete göre dağılımı. 

Cinsiyet N % 
Kadın 51 29.82 
Erkek 120 70.18 
Toplam 171 100 
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Tablo 2’de de görüldüğü üzere katılımcıların %70.18 ile çoğunluğunu erkek 

öğretim elemanları oluşturmaktadır. 

           Tablo 3 Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görevlere göre dağılımı 

Görev N % 
Bölüm Başkanı 13 7.60 

Anabilim Dalı Başkanı 23 13.45 
Öğretim Üyesi 52 30.40 

Öğretim Görevlisi 15 7.01 
Araştırma Görevlisi 68 41.55 

Toplam 171 100 
 

Katılımcılar arasında %41.55 ile çoğunluğu araştırma görevlileri oluştururken, 

hemen arkasından %30.40 ile öğretim üyeleri gelmektedir. 

             Tablo 4 Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının yaşa göre dağılımı 

Yaş N % 

21-30 61 35.67 

31-40 38 22.22 

41-50 37 21.65 

51 ve üzeri 35 20.46 

Toplam 171 100 

 

Katılımcıların çoğunluğunu araştırma görevlilerinin oluşturması nedeniyle, yaş 

grupları arasında da çoğunluğu %35.67 ile 21-30 yaş grubu oluşturmaktadır. 

Tablo 5 Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının fakültelere göre dağılımı 

Fakülte N % 

Eğitim Fakültesi 75 43.86 

Fen-Edebiyat Fakültesi 96 56.14 

Toplam 171 100 

 
Öğretim elemanı sayısına paralel olarak Fen Edebiyat Fakültesi, araştırmaya Eğitim 

Fakültesi’ne oranla %12.54 farkla daha fazla katılım göstermiştir. 
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3. Veri Toplama Aracı 

3.1. Güç Tipi Tercihleri Ölçeğinin Geliştirilmesi 

Güç Tipi tercihleri ölçeğinin geliştirilme sürecinde öncelikle 55 maddelik bir madde 

havuzu oluşturulmuş, daha sonra Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görevli öğretim 

elemanlarının katkılarıyla 43 maddelik bir ölçek taslağına ulaşılmıştır. 

3.2. Güç Tipi Tercihleri Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

Ölçeğin geçerliği için Selçuk Üniversitesi’nde görevli uzmanların görüşlerine 

başvurulmuş, buna ek olarak daha önce araştırmacının kendisi tarafından geliştirilen “Okul 

Yöneticilerinin Güç Tipi Tercihleri Ölçeği” için diğer üniversitelerden uzmanların yaptıkları 

değerlendirmelerden bu ölçeğin geliştirilmesinde de yararlanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için 

ise, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan 51 öğretim elemanı ile bölüm ve 

anabilim dalı başkanlarından oluşan 17 yöneticiye 43 maddelik taslak form uygulanmıştır. 

Uygulama sonucunda elde edilen verilerin SPSS 13.0 istatistik programı ile işleme tabi 

tutulması sonucunda ölçeğin güvenirliğini olumsuz etkileyen 8 madde tespit edilerek 

ölçekten çıkarılmış ve 35 maddelik “Güç Tipi Tercihleri” ölçeğine ulaşılmıştır. 

   Tablo 6 Güç Tipi Tercihleri Ölçeğinin Cronbach Alfa Güvenirlik Sonuçları 

Güvenirlik Katsayısı 

Alt Boyutlar Maddeler Öğretim 
Elemanı 
Formu 

Bölüm/Anabilim 
Dalı Başkanı 

Formu 
Uzmanlık Gücü 4-11-18-19-29-32 .92 .96 
Karizma Gücü 3-5-7-10-15-24 .71 .73 
Ödül  Gücü 12-20-23-25-26-33 .82 .75 
Mevki Gücü 1-2-17-28-35 .77 .79 
İlişki Gücü 8-13-16-22-34 .72 .83 

Zorlayıcı Güç 6-9-14-21-27-30-31 .84 .93 
 

          4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmacı tarafından alanyazın taramasından sonra üniversite çalışma ortamının 

gerçekleri göz önüne alınarak geliştirilmiş olan Güç Tipi Tercihleri Ölçeği, öğretim 

elemanları (kapsamı içerisine öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri 

girmektedir) ve yöneticiler (kapsamı içerisine bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanları 

girmektedir) için hazırlanmış olan birbirinden farklı iki formdan oluşmaktadır. Ayrıca 

formların her biri Güç Tipi Tercihleri Ölçeği adlı Likert tipi bir ölçekten ve kişisel bilgi 

formu biçiminde bir sınıflama ölçeğinden oluşmaktadır. 



 47 
 

Öğretim elemanı formunda amaçlanan, öğretim elemanlarının ölçekteki ifadeleri 

bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanları için ayrı ayrı derecelendirerek değerlendirmede 

bulunmaları iken; yönetici formunda amaçlanan ise bölüm başkanı ve anabilim dalı 

başkanlarının ölçekteki ifadeleri derecelendirmek yolu ile kendi kendilerini 

değerlendirmelerini sağlamaktır.  

Elde edilen ağırlıklı ortalama değerlerini yorumlamak için bir aralık ölçütü 

geliştirilmiş ve aralık katsayısı a:0.75 bulunmuştur. Bu aralık katsayısına bağlı olarak 

ağırlıklı ortalamalar, aşağıdaki aralık gruplarına göre değerlendirilmiştir. 

Kesinlikle katılmıyorum  →    1.74-1.00 

Katılmıyorum                   →   1.75-2.49 

Katılıyorum                      →   2.50-3.24 

Kesinlikle katılıyorum     →   3.25-4.00 

 

Veriler, SPSS 13.0 paket programı ile araştırmacının kendisi tarafından, aritmetik 

ortalama, standart sapma, ilişkisiz t testi ve tek yönlü varyans analizi uygulamalarıyla analiz 

edilmiştir. 
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V. BÖLÜM 

 BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, anket uygulaması sonucunda elde edilen bulgular ve bunlara ilişkin 

değerlendirmeler sıralanmış, anlamlı farklılık bulunmayan karşılaştırmaların tablolarına yer 

verilmemiştir. 

1. Öğretim elemanlarının, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının güç tipi 

tercihlerine yönelik değerlendirmeleri nasıldır? 

Öğretim Elemanlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesinde aritmetik 

ortalama ve standart sapmadan yararlanılmıştır. 

Tablo 7 Öğretim elemanlarının bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanlarının güç tipi tercihlerine 
ilişkin değerlendirmeleri. 

Bölüm Başkanları İçin Anabilim Dalı Başkanları İçin 
Güç 
tipleri Aritmetik 

Ortalama 
Standart 
Sapma 

Aritmetik 
Ortalama 

Standart Sapma 

Uzmanlık 
Gücü 

15.77 4.07 15.75 4.38 

Karizma 
Gücü 

14.88 3.76 14.65 4.03 

Ödül 
Gücü 

15.92 2.99 15.48 3.19 

Mevki 
Gücü 

12.48 2.75 12.66 2.77 

İlişki 
Gücü 

11.02 2.23 10.77 2.25 

Zorlayıcı 
Güç 

14.50 4.21 14.82 4.28 

 

Öğretim Elemanlarının, bölüm başkanlarının güç tipi tercihlerine yönelik 

değerlendirmeleri sıralandığında ilk sırada ( x =15.92)  ile ödül gücünün bulunduğu ve 

cevaplarının ödül gücü için “katılıyorum” seçeneğinde toplandığı, son sırayı ise ( x =11.02) 

ile ilişki gücünün aldığı ve ilişki gücüne ilişkin cevapların “katılmıyorum” seçeneğinde 

toplandığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre, her iki fakültede de bölüm başkanları, istenilen 

davranışları gösteren öğretim elemanlarına birtakım kolaylıklar sağlayarak işlerin 

yürümesini sağlamaya çalışmaktadırlar. 

Öğretim Elemanlarının, anabilim dalı başkanlarının güç tipi tercihlerine yönelik 

değerlendirmeleri sıralandığında, ilk sırada ( x =15.75)  ile uzmanlık gücünün bulunduğu ve 
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cevapların uzmanlık gücü için “katılıyorum” seçeneğinde toplandığı, son sırayı ise 

( x =10.77) ile ilişki gücünün aldığı ve ilişki gücüne ilişkin cevapların “katılmıyorum” 

seçeneğinde toplandığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre, her iki fakültede de anabilim dalı 

başkanları görece üstün akademik bilgi birikimlerini kullanarak öğretim elemanları üzerinde 

istedikleri etkiyi yaratmaktadırlar. 

2.  Bölüm ve anabilim dalı başkanlarının güç tipi tercihlerine yönelik öz 

değerlendirmeleri nasıldır? 

        Tablo 8 Bölüm başkanı ve anabilim dalı başkanlarının güç tipi tercihlerine ilişkin 

      öz değerlendirmeleri. 

Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanlarının Öz 
Değerlendirmeleri Güç tipleri 

Aritmetik Ortalama Standart Sapma 
Uzmanlık 
Gücü 

16.85 2.85 

Karizma 
Gücü 

16.00 2.03 

Ödül Gücü 16.75 3.09 

Mevki Gücü 10.80 2.88 

İlişki Gücü 8.44 3.38 

Zorlayıcı Güç 11.88 5.01 

 

Bölüm ve anabilim dalı başkanlarının tercih ettikleri güç tiplerine ilişkin öz 

değerlendirmelerinde ise ilk sırada ( x =16.85)  ile uzmanlık gücünün bulunduğu ve 

cevapların “katılıyorum” seçeneğinde toplandığı, son sırayı ise ( x =8.44) ile ilişki gücünün 

aldığı ve ilişki gücüne ilişkin cevapların “kesinlikle katılmıyorum” seçeneğinde toplandığı 

görülmektedir. Bu sonuçlara göre, her iki fakültede de bölüm ve anabilim dalı başkanları, 

akademik konulardaki görece üstün bilgilerini kullanarak öğretim elemanları üzerinde 

istedikleri etkiyi yaratmakta olduklarını ifade etmektedirler.  

3.1. Öğretim elemanlarının yaşlarına göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının uzmanlık gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

yaşlarına göre,  bölüm ve anabilim dalı başkanlarının uzmanlık gücü kullanımlarına dair 
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değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan 

varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

3.2. Öğretim elemanlarının yaşlarına göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının karizma gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

yaşlarına göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının karizma gücü kullanımlarına dair 

değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan 

varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

3.3. Öğretim elemanlarının yaşlarına göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının ödül gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

yaşlarına göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının ödül gücü kullanımlarına dair 

değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan 

varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

3.4. Öğretim elemanlarının yaşlarına göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının mevki gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

yaşlarına göre, bölüm başkanlarının mevki gücü kullanımlarına dair değerlendirmelerinin 

anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda 

anlamlı bir fark görülmemiştir. 

 Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının, 

anabilim dalı başkanlarının mevki gücü kullanımlarına dair algılamalarının yaşlarına göre 

anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda 

ise yaş grupları arasında (f =5.58, p<.01) düzeyinde anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. 
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 Tablo 9 Öğretim elemanlarının kendi yaşlarına göre, anabilim dalı başkanlarının mevki gücünü 

değerlendirmeleri. 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması f p 

Gruplar Arası 115.82 3 38.60 5.58 .001 

Grup İçi 829.62 120 6.93   

Toplam 945.44 123    

 

Farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit edebilmek için Tukey testi yapılmış, 

anlamlı farkın (21-30) yaş grubu ile (31-40) yaş grubu ve (41-50) yaş grubu arasında olduğu 

görülmüştür. ( X =13.68) ortalama gösteren 21–30 yaşları arasındaki öğretim elemanları, 

anabilim dalı başkanlarının mevki gücü kullanımlarını, diğer yaş gruplarındaki öğretim 

elemanlarına oranla daha fazla görmektedirler. Bu sonuç, anabilim dalı başkanlarının, 21-30 

yaş arası öğretim elemanları üzerinde, daha yaşlı öğretim elemanlarına oranla, mevkilerinden 

kaynaklanan yasal güçlerini daha fazla kullanmakta oldukları şeklinde yorumlanabilir.  
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Tablo10 Öğretim elemanlarının anabilim dalı başkanlarının mevki gücü kulllanımlarını yaş değişkeni 

altında değerlendirmelerine ilişkin Tukey testi sonuçları.  

Yaş Yaş Ortalamalar arası fark p 

31-40 1.71 .017** 

41-50 2.35 .004* 

21-30 

N=57 

X =13.68 51 ve üstü 1.51 .270 

21-30 -1.71 .017** 

41-50 .63 .819 

31-40 

N=34 

X =11.97 51 ve üstü -.19 .996 

21-30 -2.35    .004* 

31-40 -.63 .819 

41-50 

N=21 

X =11.33 51 ve üstü -.83 .817 

21-30 -1.51 .270 

31-40 .19 .996 

51 ve üstü 

N=12 

X =12.16 41-50 .83 .817 

 

3.5. Öğretim elemanlarının yaşlarına göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının ilişki gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

yaşlarına göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının ilişki gücü kullanımlarına dair 

değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan 

varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

3.6. Öğretim elemanlarının yaşlarına göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının zorlayıcı güç kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

                                                 
** p<.05 
*   p<.01 
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Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

yaşlarına göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının zorlayıcı güç kullanımlarına dair 

değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan 

varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

4.1. Öğretim elemanlarının cinsiyetlerine göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının uzmanlık gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

cinsiyetlerine göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının uzmanlık gücü kullanımlarına dair 

değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi 

sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

4.2. Öğretim elemanlarının cinsiyetlerine göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının karizma gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

 Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

cinsiyetlerine göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının karizma gücü kullanımlarına dair 

değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi 

sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

4.3. Öğretim elemanlarının cinsiyetlerine göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının ödül gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

cinsiyetlerine göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının ödül gücü kullanımlarına dair 

değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi 

sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

4.4. Öğretim elemanlarının cinsiyetlerine göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının mevki gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının, 

bölüm başkanlarının mevki gücü kullanımlarına dair algılamalarının cinsiyetlerine göre 

anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi sonucunda (t =2.0, 
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p<.05) düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Kadın öğretim elemanları 

( x =13.16) ortalama ile ( x =12.14) ortalama gösteren erkek öğretim elemanlarına oranla, 

bölüm başkanlarının daha fazla mevki gücü kullanmakta olduklarını ifade etmişlerdir. Bu 

sonuç, bölüm başkanlarının kadın öğretim elemanlarının üzerinde, erkek öğretim elemanlarına 

oranla, mevkilerinden kaynaklanan yasal güçlerini daha fazla kullanmakta oldukları şeklinde 

yorumlanabilir. 

Tablo 11 Öğretim elemanlarının cinsiyet değişkeninin etkisi altında bölüm başkanlarının mevki gücü 

kullanımlarını değerlendirmeleri. 

Cinsiyet N X  S t p 

Kadın 43 13.16 2.67 

Erkek 85 12.14 2.74 

2.00 .047 

 

 Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

Anabilim Dalı Başkanlarının mevki gücü kullanımlarına dair algılamalarının cinsiyetlerine 

göre anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi sonucunda          

(t =3.33, p<.01) düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Kadın öğretim 

elemanları ( x =13.78) ortalama ile ( x =12.09) ortalama gösteren erkek öğretim elemanlarına 

oranla, anabilim dalı başkanlarının daha fazla mevki gücü kullanmakta olduklarını ifade 

etmişlerdir. Bu sonuç da anabilim dalı başkanlarının kadın öğretim elemanlarının üzerinde, 

erkek öğretim elemanlarına oranla, mevkilerinden kaynaklanan yasal güçlerini daha fazla 

kullanmakta oldukları şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 12 Öğretim elemanlarının cinsiyet değişkeninin etkisi altında anabilim dalı başkanlaının mevki 

gücü kullanımlarını değerlendirmeleri. 

Cinsiyet N X  S t p 

Kadın 42 13.78 2.46 

Erkek 82 12.09 2.76 

3.33 .001 
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4.5. Öğretim elemanlarının cinsiyetlerine göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının ilişki gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

cinsiyetlerine göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının ilişki gücü kullanımlarına dair 

değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi 

sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

4.6. Öğretim elemanlarının cinsiyetlerine göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının zorlayıcı güç kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

cinsiyetlerine göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının zorlayıcı güç kullanımlarına dair 

değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi 

sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

5.1. Öğretim elemanlarının fakültelerine göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının uzmanlık gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

fakültelerine göre, bölüm başkanlarının uzmanlık gücü kullanımlarına dair 

değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi 

sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

Buna karşılık, Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim 

elemanlarının, anabilim dalı başkalarının uzmanlık gücü kullanımlarına ilişkin 

algılamalarının fakültelerine göre anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla 

yapılan t testi sonucunda (t = -3.88, p<.01) düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. ( x =14.16) ortalama gösteren Eğitim Fakültesindeki öğretim elemanlarına oranla, 

( x =17.12) ortalama gösteren Fen Edebiyat fakültesindeki öğretim elemanları, anabilim dalı 

başkanlarının uzmanlık gücünü daha fazla kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuç Fen-

Edebiyat Fakültesindeki anabilim dalı başkanlarının Eğitim Fakültesindeki anabilim dalı 

başkanlarına oranla, öğretim elemanları üzerinde istedikleri etkiyi yaratabilmek için görece 

üstün akademik bilgilerini daha fazla kullanmakta oldukları şeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 13 Öğretim elemanlarının fakültelerine göre anabilim dalı başkanlarının uzmanlık gücü 

kullanımlarını değerlendirmeleri. 

Fakülteler N X  S t p 

Eğitim Fakültesi 55 14.16 4.03 

Fen edebiyat Fakültesi 64 17.12 4.23 

-3.88 .000 

 

5.2. Öğretim elemanlarının fakültelerine göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının karizma gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

    Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

bölüm başkanlarının karizma gücü kullanımlarına dair algılamalarının fakültelerine göre 

anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi sonucunda (t = -1.32, 

p<.05) düzeyinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. ( x =14.41) ortalama gösteren Eğitim 

Fakültesindeki öğretim elemanlarına oranla, ( x =15.31) ortalama gösteren Fen Edebiyat 

Fakültesindeki öğretim elemanları, bölüm başkanlarının karizma gücünü daha fazla 

kullandıklarını ifade etmişlerdir. 

Tablo 14 Öğretim elemanlarının fakültelerine göre bölüm başkanlarının karizma gücü kullanımlarını 
değerlendirmeleri. 

Fakülteler N X  S t p 

Eğitim Fakültesi 58 14.41 3.19 

Fen edebiyat Fakültesi 64 15.31 4.19 

-1.322 .047 

 

 Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

anabilim dalı başkalarının karizma gücü kullanımlarına dair algılamalarının fakültelerine göre 

anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi sonucunda da  (t = -

3.70, p<.01) düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. ( x =13.31) ortalama 

gösteren Eğitim Fakültesindeki öğretim elemanlarına oranla, ( x =15.90) ortalama gösteren 

Fen Edebiyat Fakültesindeki öğretim elemanları, anabilim dalı başkanlarının karizma gücünü 



 57 
 

daha fazla kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar, Fen Edebiyat Fakültesindeki bölüm 

ve anabilim dalı başkanlarının hoşa giden, kişisel ve kendilerine has özelliklerini, öğretim 

elemanları üzerinde istedikleri etkiyi oluşturmak için Eğitim Fakültesindeki bölüm ve 

anabilim dalı başkanlarına oranla daha fazla kullanmakta oldukları şeklinde yorumlanabilir.  

Tablo 15  Öğretim Elemanlarının fakültelerine göre anabilim dalı başkanlarının karizma gücü 

kullanımını değerlendirmeleri. 

Fakülteler N X  S t p 

Eğitim Fakültesi 58 13.31 3.49 

Fen edebiyat Fakültesi 62 15.90 4.11 

-3.70 .000 

 

5.3. Öğretim elemanlarının fakültelerine göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının ödül gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

fakültelerine göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının ödül gücü kullanımlarına dair 

değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi 

sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

5.4. Öğretim elemanlarının fakültelerine göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının mevki gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

fakültelerine göre, anabilim dalı başkanlarının mevki gücü kullanımlarına dair 

değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi 

sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

 Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

anabilim dalı başkanlarının mevki gücü kullanımlarına dair algılamalarının fakültelerine göre 

anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi sonucunda (t =3.08, 

p<.01) düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. ( x =13.47) ortalama gösteren 

Eğitim Fakültesindeki öğretim elemanları, ( x =11.98) ortalama gösteren Fen Edebiyat 
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Fakültesindeki öğretim elemanlarına oranla Eğitim fakültesindeki anabilim dalı başkanlarının 

mevki gücünü daha fazla kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuç, Eğitim Fakültesindeki 

anabilim dalı başkanlarının öğretim elemanları üzerinde istedikleri etkiyi oluşturabilmek için, 

Fen Edebiyat Fakültesindeki anabilim dalı başkanlarına oranla, mevkilerinden kaynaklanan 

yasal güçlerini daha fazla kullanmakta oldukları şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 16 Öğretim elemanlarının fakültelerine göre anabilim dalı başkanlarının mevki gücü kullanımlarını 

değerlendirmeleri. 

Fakülteler N X  S t p 

Eğitim Fakültesi 57 13.47 2.70 

Fen edebiyat Fakültesi 67 11.98 2.65 

3.08 .003 

 

5.5. Öğretim elemanlarının fakültelerine göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının ilişki gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

fakültelerine göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının ilişki gücü kullanımlarına dair 

değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi 

sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

5.6. Öğretim elemanlarının fakültelerine göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının zorlayıcı güç kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının, bölüm 

başkanlarının zorlayıcı güç kullanımlarına dair algılamalarının, fakültelerine göre anlamlı fark 

gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi sonucunda (t = 3.19, p<.01)  

düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. ( x =13.48) ortalama gösteren Fen 

Edebiyat Fakültesindeki öğretim elemanlarına oranla, ( x =15.83) ortalama gösteren Eğitim 

Fakültesindeki öğretim elemanları, bölüm başkanlarının zorlayıcı gücü daha fazla 

kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuç, Eğitim Fakültesindeki bölüm başkanlarının, 

öğretim elemanları üzerinde istedikleri etkiyi oluşturabilmek için maddi ve manevi 
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zorlamalara Fen Edebiyat Fakültesindeki bölüm başkanlarına oranla, daha fazla başvurdukları 

şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 17 Öğretim elemanlarının fakültelerine göre bölüm başkanlarının zorlayıcı güç kullanımlarını  

değerlendirmeleri. 

Fakülteler N X  S t p 

Eğitim Fakültesi 54 15.83 4.70 

Fen edebiyat Fakültesi 70 13.48 3.48 

3.19 .002 

 

 Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının, 

anabilim dalı başkalarının zorlayıcı güç kullanımlarına dair algılamalarının, fakültelerine göre 

anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi sonucunda da (t = 

3.78, p<.01) düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. ( x =13.57) ortalama 

gösteren Fen Edebiyat Fakültesindeki öğretim elemanlarına oranla, ( x =16.36) ortalama 

gösteren Eğitim Fakültesindeki öğretim elemanları, anabilim dalı başkanlarının zorlayıcı gücü 

daha fazla kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuç da, Eğitim Fakültesindeki anabilim dalı 

başkanlarının, öğretim elemanları üzerinde istedikleri etkiyi oluşturabilmek için maddi ve 

manevi zorlamalara Fen Edebiyat Fakültesindeki anabilim dalı başkanlarına oranla, daha fazla 

başvurdukları şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 18 Öğretim elemanlarının fakültelerine göre anabilim dalı başkanlarının zorlayıcı güç 

kullanımlarını değerlendirmeleri. 

Fakülteler N X  S t p 

Eğitim Fakültesi 55 16.36 4.35 

Fen edebiyat Fakültesi 68 13.57 3.82 

3.78 .000 
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6.1. Öğretim elemanlarının görevlerine göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının uzmanlık gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

görevlerine göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının uzmanlık gücü kullanımlarına dair 

değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan 

varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

6.2. Öğretim elemanlarının görevlerine göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının karizma gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

görevlerine göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının karizma gücü kullanımlarına dair 

değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan 

varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir.  

6.3. Öğretim elemanlarının görevlerine göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının ödül gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

görevlerine göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının ödül gücü kullanımlarına dair 

değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan 

varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

6.4. Öğretim elemanlarının görevlerine göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının mevki gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının bölüm 

başkanlarının mevki gücü kullanımlarına dair algılamalarının görevlerine göre anlamlı fark 

gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda görev grupları 

arasında (f = 5.93, p<.01) düzeyinde anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 19 Öğretim elemanlarının bölüm başkanlarının mevki gücü kullanımlarını görev değişkeninin etkisi 

altında değerlendirmelerine ilişkin varyans analizi tablosu. 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması f p 

Gruplar Arası 83.63 2 41.81 5.93 .003* 

Grup İçi 880.33 125 7.043   

Toplam 963.96 127    

 

Farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit edebilmek için Scheffe testi yapılmış, 

anlamlı farkın öğretim üyeleri ile araştırma görevlileri arasında olduğu tespit edilmiştir. 

( X =13.18) ortalama gösteren araştırma görevlileri, ( X =11.46) ortalama gösteren öğretim 

üyelerine ve ( X =12.76) ortalama gösteren öğretim görevlilerine oranla bölüm başkanlarının 

daha fazla mevki gücü kullanmakta olduklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuç, bölüm 

başkanlarının, araştırma görevlileri üzerinde istedikleri etkiyi oluşturabilmek için 

mevkilerinden kaynaklanan yasal güçlerini öğretim üyelerine kullandıklarına oranla, daha 

fazla kullanmakta oldukları şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 20 Öğretim elemanlarının bölüm başkanlarının mevki gücü kullanımlarını görev değişkeninin etkisi 

altında değerlendirmelerine ilişkin Scheffe testi sonuçları. 

Görev Görev Ortalamalar Arası Fark p 

Öğretim Görevlisi -1.29 .295 Öğretim Üyesi 

N=49 

X =11.46 
Araştırma Görevlisi -1.71 .004* 

Öğretim Üyesi 1.29 .295 Öğretim Görevlisi 

N=13 

X =12.76 
Araştırma Görevlisi -.41 .877 

Öğretim Üyesi 1.71 .004* Araştırma Görevlisi 

N=66 

X =13.18 
Öğretim Görevlisi .41 .877 

 

                                                 
* p<.01 
*p<.01 
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 Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

anabilim dalı başkanlarının mevki gücü kullanımlarına dair algılamalarının görevlerine göre 

anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda 

görev grupları arasında (f = 8.17, p<.01) düzeyinde anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 21 Öğretim elemanlarının anabilim dalı başkanlarının mevki gücü kullanımlarını görev değişkeni 

etkisi altında değerlendirmelerine ilişkin varyans analizi tablosu. 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması f p 

Gruplar Arası 112.52 2 56.24 8.17 .000* 

Grup İçi 832.91 121 6.88   

Toplam 945.44 123    

 

Farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit edebilmek için Scheffe testi yapılmış, 

anlamlı farkın öğretim üyeleri ile araştırma görevlileri arasında olduğu tespit edilmiştir. 

( X =13.51) ortalama gösteren araştırma görevlileri, ( X =11.46) ortalama gösteren öğretim 

üyelerine ve ( X =12.53) ortalama gösteren öğretim görevlilerine oranla anabilim dalı 

başkanlarının daha fazla mevki gücü kullanmakta olduklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuç, 

anabilim dalı başkanlarının, araştırma görevlileri üzerinde istedikleri etkiyi oluşturabilmek 

için mevkilerinden kaynaklanan yasal güçlerini öğretim üyelerine kullandıklarına oranla, daha 

fazla kullanmakta oldukları şeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 22 Öğretim elemanlarının anabilim dalı başkanlarının mevki gücü kullanımlarını görev değişkeninin 

etkisi altında değerlendirmelerine ilişkin Scheffe analizi sonuçları 

Görev Görev Ortalamalar Arası Fark p 

Öğretim Görevlisi -1.07 .434 Öğretim Üyesi 

N=45 

X =11.46 
Araştırma Görevlisi -2.04 .000* 

Öğretim Üyesi 1.07 .434 Öğretim Görevlisi 

N=13 

X =12.53 
Araştırma Görevlisi -.97 .473 

Öğretim Üyesi 2.04 .000* Araştırma Görevlisi 

N=66 

X =13.51 
Öğretim Görevlisi .97 .473 

 

6.5. Öğretim elemanlarının görevlerine göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının ilişki gücü kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

görevlerine göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının ilişki gücü kullanımlarına dair 

değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan 

varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

6.6. Öğretim elemanlarının görevlerine göre, bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının zorlayıcı güç kullanımlarına ilişkin değerlendirmeleri anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının 

görevlerine göre, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının zorlayıcı güç kullanımlarına dair 

değerlendirmelerinin anlamlı fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan 

varyans analizi sonucunda anlamlı bir fark görülmemiştir. 

                                                       

                                                 
* p<.01 
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                                                      VI. BÖLÜM  

                                                   TARTIŞMA 

 

1. Öğretim elemanları, bölüm başkanlarının en yoğun kullandığı güç tipinin ödüllendirme 

gücü olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum, anabilim dalı başkanlarına oranla, bölüm 

başkanlarının ödül niteliğinde kolaylıklar sağlamalarına olanak veren daha fazla yetkiyle 

donanmış olmaları ile açıklanabilir. Diğer bir açıklama da özellikle araştırma görevlisi 

düzeyindeki çoğu öğretim elemanının, bölüm başkanları ile diğer güç tiplerini de 

görmelerine yetecek kadar yakınlaşamamalarıdır.  

2. Yapılan alan araştırmalarında, bölüm başkanlarının akademik, yönetsel ve liderlik 

şeklinde sınıflanabilen üç temel rollerinin olduğu sonucuna varılmıştır (Mc Laughin, 

Montgomery ve Malpass 1975). Bölüm başkanlarının, en çok öğretmeyi, yol göstermeyi, 

tavsiyelerde bulunmayı ve araştırmaya cesaretlendirmeyi kapsayan akademik rollerini ifa 

ederken kendilerini rahat hissettikleri görülmüştür (Boice ve Myers 1986). Creswell ve 

diğerlerine göre (1990), başarılı bölüm başkanları, kişiler arası iletişimde yetenekli, 

çevrelerindeki insanlara karşı ilgili ve yüksek bir akademik saygınlığa sahip olmanın yanı 

sıra, araştırma ve öğretmedeki başarıları sayesinde başkanlık mevkiini elde etmiş kişiler 

olarak betimlenmişlerdir. Turcker (1984)’e göre de bölüm başkanlarının, öğretim üyelerinin 

saygısı yoluyla kazanılmış kişisel güce sahip olmaları beklenir. Bu araştırmada öğretim 

elemanları, bölüm başkanlarının güç uygulamaları arasında ikinci sırada, anabilim dalı 

başkanlarının uygulamaları arasında ise ilk sırada uzmanlık gücü olduğunu belirtmişlerdir. 

Uzmanlık gücü, güç tipleri arasında kaynağını örgütün varlığından değil, yöneticinin kişisel 

özelliğinden alması ve yöneticiye yüksek düzeyde inandırıcılık sağlaması nedenleriyle en 

avantajlı olanıdır. Nitekim bölüm ve anabilim dalı başkanları, yönetici olarak kendilerinin en 

yoğun kullandıkları güç tipinin, uzmanlık gücü olduğunu belirtmişlerdir. Bölüm ve anabilim 

dalı başkanlarının kendi öz değerlendirmelerinde ilk sıraya uzmanlık gücünü yerleştirmeleri, 

uzun yıllar alan akademik ilerlemeleri sonucunda edindikleri özgüven düzeyi ile 

açıklanabilir.  

3. Bütün kaynak gruplar, mevcut güç uygulamaları arasında en az paya sahip uygulamalar 

arasında zorlayıcı güç ve ilişki gücünü görmektedirler. Bu güç tipleri, çalışanlar üzerinde 

olumsuz bir etki yapar, bazı durumlarda dirençle karşılanır ve örgütsel temelleri ortadan 

kalktığında yöneticinin de gücü sona erer. Diğer taraftan öğretim elemanlarının bölüm ve 



 65 
 

anabilim dalı başkanlarına yönelik olumsuz bir değerlendirmede bulunmaya yönelik yaygın 

isteksizlikleri de gözden kaçmamalıdır. 

4. Anlamlı farklılıklar, bölüm başkanlarından çok anabilim dalı başkanlarında görülmüştür. 

Anlamlı farklılıkların bölüm başkanlarına oranla anabilim dalı başkanı düzeyinde daha fazla 

görülmesi, araştırmanın evreni içerisinde çoğunluğu oluşturan araştırma görevlilerinin, 

görevleri gereği anabilim dalı başkanlarına daha yakın çalışmaları sonucunda, 

değerlendirmelerinin de anabilim dalı başkanlarına yönelik olması ile açıklanabilir.  

5. Uzmanlık gücü daha önce de belirtildiği gibi, kişisel özelliklerden kaynağını alması ve 

inandırıcılık sağlaması nedeniyle en avantajlı güç tipidir. Yakın dönemde yapılan çalışmalar 

da liderliğin biçiminin kurumdan kuruma değiştiğini ortaya koymaktadır. Bu durumda 

liderlik, liderin kurumuna uygun liderlik biçimini bilmesiyle başarıya ulaşabilir. Örnek 

vermek gerekirse, yönetimi bürokratik bir yapıya bağlı olan bir üniversitedeki yönetim, 

liderin “eşitler arasında birinci” olması öngörülen, kapsamlı bir ortak karar verme kültürüne 

sahip bir bölümünkinden farklı olacaktır (Bensimon, Neumann ve Birnbaum,1989). Fen-

Edebiyat Fakültesinde, Eğitim Fakültesine oranla anabilim dalı başkanlarının daha fazla 

uzmanlık gücü kullanıyor olması, bu iki fakültenin amaçları ve bu amaçlarla şekillenmiş 

davranış örüntüleri arasındaki farklılıkla açıklanabilir. 

6. Eğitim Fakültesindeki bölüm ve anabilim dalı başkanlarına oranla, Fen Edebiyat 

Fakültesindeki bölüm ve anabilim dalı başkanları, öğretim elemanlarını istediklerini 

yapmaya ikna edebilmek için kendilerine yönelik olarak uyandırdıkları bağlılığı (karizma 

gücünü) daha yoğun bir şekilde kullanabilmektedirler. Kişisel güç tipleri arasında saydığımız 

uzmanlık gücünün, beraberinde karizma gücünü de getireceğini tahmin etmek zor değildir. 

Bu açıdan bakıldığında, karizma gücünün varlığı daha önce tespit edilen uzmanlık gücünün 

varlığı ile açıklanabilir. Diğer taraftan, öğretim elemanlarının, anabilim dalı başkanlarının 

güç tipi tercihlerine yönelik genel sıralamalarında, karizma gücünü zorlayıcı gücün arkasına 

yerleştirmiş olmaları da gözden kaçmamalıdır.  

7. 21-30 yaşları arasındaki öğretim elemanları, diğer öğretim elemanlarına oranla anabilim 

dalı başkanlarının daha fazla mevki gücü kullanmakta olduklarını belirtmişlerdir. Bu yaş 

grubunun hemen arkasından 51 ve üstü yaş grubu gelmektedir. Bu durum, 21-30 yaşları 

arasındaki öğretim elemanlarının yaşça genç olmaları nedeniyle, anabilim dalı başkanlarının 

yasal güç uygulamalarına daha fazla maruz kalmalarıyla açıklanabilir. Hemen arkasından 

gelen 51 ve üstü yaş grubunun ise, daha saygılı ve özenli bir iletişime ihtiyaç duyduğu ve bu 



 66 
 

nedenle anabilim dalı başkanlarının olağan isteklerini mevki gücü uygulaması olarak 

değerlendirmekte oldukları yorumunu yapmak mümkündür. 

8. Öğretim Elemanlarının, Eğitim Fakültesindeki anabilim dalı başkanlarının Fen- Edebiyat 

Fakültesindekilere oranla daha fazla mevki gücü kullandıkları yönündeki değerlendirmeleri,  

Fen-Edebiyat Fakültesinde başkaca bir memuriyet deneyimi olmayan anabilim dalı 

başkanlarının, üniversitenin özgürlükçü yapısını yöneticilik anlayışlarına yansıtırken, Eğitim 

Fakültesindeki çoğu Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik ve hatta yöneticilik görevlerinde 

bulunmuş anabilim dalı başkanlarının ise bu deneyimlerinin sonucunda şekil disiplini ve 

kurallara uyulması konusunda daha hassas bir tutum geliştirmiş olmaları ile açıklanabilir.  

9. Araştırma görevlilerinin öğretim üyelerine oranla bölüm ve anabilim dalı başkanlarının 

güç tercihleri içerisinde daha fazla mevki gücü gördüklerini ifade etmeleri, toplumumuzdaki 

hâkim kültürün etkisi, ya da arkadaşlık ilişkileri nedeniyle, yaşça daha büyük olan öğretim 

üyelerinin, araştırma görevlilerine oranla, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının yasal 

güçlerinden daha az etkilenmeleri ile açıklanabilir.  

10. Üniversiteler, amaçları ve amaca ulaşma yollarının kesin hatlarla tanımlanabildiği kar 

amaçlı organizasyonların aksine, beklentileri çok ve çeşitli bir kesime hitap etmek zorunda 

olan ve ileri düzeyde uzmanlıkları sayesinde karara katılma aşamasında söyleyecek pek çok 

şeye sahip olan çalışanlarının, çok ve çeşitli araştırma ve öğretim metotlarıyla çalışmalarını 

yürüttüğü kurumlardır. Bütün bu belirsizlik, politik davranış yoluyla insanları etkilemenin 

gerekli olduğu bir çalışma ortamı oluşturmaktadır (Mintzberg 1979; Pfeffer, Slanick ve 

Leblebici 1976). Fen-Edebiyat fakültesinde görev yapan bölüm ve anabilim dalı 

başkanlarının zorlayıcı güce Eğitim fakültesindeki meslektaşlarına oranla daha az 

başvurmaları bu şekilde açıklanabilir. Eğitim Fakültelerinde görev yapan bölüm ve anabilim 

dalı başkanlarından bazıları, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik ve hatta 

yöneticilik deneyimine sahip öğretim elemanlarıdır. Öğretmenlik mesleği, öğrencileri gerekli 

bilgilerle donatmanın ötesinde, disipline etmeyi de gerektirir ve bu görevin doğası gereği, 

yeri geldiğinde sert davranabilmeyi de öngörür. 17. ve 18. tablolar, daha önceki mesleki 

deneyimlerin etkisi altındaki Eğitim Fakültesi bölüm ve anabilim dalı başkanlarının zorlayıcı 

güce, çoğunluğu üniversite dışında başka bir çalışma ortamında bulunmamış olduklarını 

varsaydığımız Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarına oranla daha fazla yönelmiş 

olmaları ile açıklanabilir.  
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                                                       VII. BÖLÜM 

Bu bölümde araştırma verilerinin yorumlanmasıyla ulaşılan sonuçlar ve bu 

sonuçlara dayalı olarak geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

                  Sonuçlar 

      Araştırmanın bulgularına dayalı olarak Selçuk Üniversitesi Eğitim ve Fen Edebiyat 

Fakültelerindeki bölüm ve anabilim dalı başkanlarının güç tipi tercihlerine ilişkin olarak şu 

sonuçlara ulaşılmıştır: 

1.  Öğretim elemanları, bölüm ve anabilim dalı başkanlarının yönetsel güç uygulamalarına 

yönelik değerlendirmelerinde, bölüm başkanlarının en fazla ödül gücü, en az ilişki gücü; 

anabilim dalı başkanlarının ise en fazla uzmanlık gücü, en az ilişki gücünü kullandıklarını 

ifade etmişlerdir.  

2.  Bölüm ve anabilim dalı başkanları, yönetsel güç uygulamalarına ilişkin öz 

değerlendirmelerinde en fazla uzmanlık gücü, en az ilişki gücü kullanmakta olduklarını ifade 

etmişlerdir. 

3.   Yaşlarına göre öğretim elemanlarının bölüm ve anabilim dalı başkanlarının yönetsel güç 

uygulamalarına yönelik olarak yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında; 

3.1.Yaş grupları arasında bölüm ve anabilim dalı başkanlarının uzmanlık gücü 

uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 

3.2.Yaş grupları arasında bölüm ve anabilim dalı başkanlarının karizma gücü uygulamalarına 

yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 

3.3.Yaş grupları arasında bölüm ve anabilim dalı başkanlarının ödül gücü uygulamalarına 

yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 

3.4.Yaş grupları arasında bölüm başkanlarının uzmanlık gücü uygulamalarına yönelik 

değerlendirmelerde anlamlı bir farklılık olmadığı, buna karşılık anabilim dalı başkanlarının 

uzmanlık gücüne ilişkin değerlendirmelerde yaş grupları arasında (f =5.58, p<.01) düzeyinde 

anlamlı bir fark olduğu ve ( x =13.68) ortalama gösteren 21–30 yaşları arasındaki öğretim 

elemanlarının, anabilim dalı başkanlarının mevki gücü kullanımlarını, diğer yaş 

gruplarındaki öğretim elemanlarına oranla daha fazla gördükleri, 
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3.5.Yaş grupları arasında bölüm ve anabilim dalı başkanlarının ilişki gücü uygulamalarına 

yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 

3.6.Yaş grupları arasında bölüm ve anabilim dalı başkanlarının zorlayıcı güç uygulamalarına 

yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

4.  Cinsiyetlerine göre öğretim elemanlarının bölüm ve anabilim dalı başkanlarının yönetsel 

güç uygulamalarına yönelik olarak yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında; 

4.1. Kadın ve erkek öğretim elemanları arasında bölüm ve anabilim dalı başkanlarının 

uzmanlık gücü uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 

4.2. Kadın ve erkek öğretim elemanları arasında bölüm ve anabilim dalı başkanlarının 

karizma gücü uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 

4.3. Kadın ve erkek öğretim elemanları arasında bölüm ve anabilim dalı başkanlarının ödül 

gücü uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 

4.4. Kadın ve erkek öğretim elemanları arasında bölüm başkanlarının mevki gücü 

uygulamalarına yönelik değerlendirmelerde (t =2.0, p<.05) düzeyinde anlamlı bir farkın 

olduğu, kadın öğretim elemanlarının ( x =13.16) ortalama ile ( x =12.14) ortalama gösteren 

erkek öğretim elemanlarına oranla, bölüm başkanlarının daha fazla mevki gücü kullanmakta 

olduklarına inandıkları, benzer bir şekilde, öğretim elemanlarının anabilim dalı başkanlarının 

mevki gücü kullanımlarına dair algılamalarının cinsiyetlerine göre anlamlı fark gösterip 

göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t testi sonucunda (t =3.33, p<.01) düzeyinde 

anlamlı bir farkın olduğu ve kadın öğretim elemanlarının ( x =13.78) ortalama ile ( x =12.09) 

ortalama gösteren erkek öğretim elemanlarına oranla, anabilim dalı başkanlarının daha fazla 

mevki gücü kullandığını ifade ettikleri, 

4.5. Kadın ve erkek öğretim elemanları arasında bölüm ve anabilim dalı başkanlarının ilişk 

gücü uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, 

4.6. Kadın ve erkek öğretim elemanları arasında bölüm ve anabilim dalı başkanlarının 

zorlayıcı güç uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmüştür. 

5.  Fakültelerine göre öğretim elemanlarının bölüm ve anabilim dalı başkanlarının yönetsel 

güç uygulamalarına yönelik olarak yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında; 
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5.1. Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültesinde görev yapan öğretim elemanları arasında, bölüm 

başkanlarının uzmanlık gücü uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir 

farklılık olmadığı, buna karşılık anabilim dalı başkanlarının uzmanlık gücüne ilişkin 

değerlendirmelerinde (t = -3.88, p<.01) düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu ve ( x =14.16) 

ortalama gösteren Eğitim Fakültesindeki öğretim elemanlarına oranla, ( x =17.12) ortalama 

gösteren Fen Edebiyat fakültesindeki öğretim elemanlarının, anabilim dalı başkanlarının 

uzmanlık gücünü daha fazla kullandığını ifade ettikleri, 

5.2. Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültesinde görev yapan öğretim elemanları arasında, bölüm 

başkanlarının karizma gücü uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinde  (t = -1.32, p<.05) 

düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu ve ( x =14.41) ortalama gösteren Eğitim 

Fakültesindeki öğretim elemanlarına oranla, ( x =15.31) ortalama gösteren Fen Edebiyat 

Fakültesindeki öğretim elemanlarının, bölüm başkanlarının karizma gücünü daha fazla 

kullandıklarına inandıkları, benzer şekilde anabilim dalı başkanlarının karizma gücüne 

yönelik değerlendirmelerinde de (t = -3.70, p<.01) düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu ve 

( x =13.31) ortalama gösteren Eğitim Fakültesindeki öğretim elemanlarına oranla, ( x =15.90) 

ortalama gösteren Fen Edebiyat Fakültesindeki öğretim elemanlarının, anabilim dalı 

başkanlarının karizma gücünü daha fazla kullandığını ifade ettikleri,  

5.3. Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültesinde görev yapan öğretim elemanları arasında, bölüm 

ve anabilim dalı başkanlarının ödül gücü uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinde 

anlamlı bir farklılık olmadığı, 

5.4. Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültesinde görev yapan öğretim elemanları arasında, bölüm 

başkanlarının mevki gücü uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık 

olmadığı, buna karşılık anabilim dalı başkanlarının mevki gücüne yönelik 

değerlendirmelerinde (t =3.08, p<.01) düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu ve ( x =13.47) 

ortalama gösteren Eğitim Fakültesindeki öğretim elemanlarının, ( x =11.98) ortalama 

gösteren Fen Edebiyat Fakültesindeki öğretim elemanlarına oranla Eğitim fakültesindeki 

anabilim dalı başkanlarının mevki gücünü daha fazla kullandığını ifade ettikleri, 

5.5. Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültesinde görev yapan öğretim elemanları arasında, bölüm 

ve anabilim dalı başkanlarının ilişki gücü uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinde 

anlamlı bir farklılık olmadığı, 
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5.6. Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültesinde görev yapan öğretim elemanları arasında, 

başkanlarının ödül gücü uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinde (t = 3.19, p<.01)  

düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu ve ( x =13.48) ortalama gösteren Fen Edebiyat 

Fakültesindeki öğretim elemanlarına oranla, ( x =15.83) ortalama gösteren Eğitim 

Fakültesindeki öğretim elemanlarının, bölüm başkanlarının zorlayıcı gücü daha fazla 

kullandıklarına inandıkları, benzer şekilde anabilim dalı başkanlarının zorlayıcı güç  

kullanımına ilişkin değerlendirmelerinde (t = 3.78, p<.01) düzeyinde anlamlı bir farklılık 

olduğu ve ( x =13.57) ortalama gösteren Fen Edebiyat Fakültesindeki öğretim elemanlarına 

oranla, ( x =16.36) ortalama gösteren Eğitim Fakültesindeki öğretim elemanlarının, anabilim 

dalı başkanlarının zorlayıcı gücü daha fazla kullandığını ifade ettikleri görülmüştür. 

6.  Görevlerine göre öğretim elemanlarının bölüm ve anabilim dalı başkanlarının yönetsel 

güç uygulamalarına yönelik olarak yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında; 

6.1. Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri arasında bölüm ve anabilim 

dalı başkanlarının uzmanlık gücü uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir 

farklılık olmadığı, 

6.2. Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri arasında bölüm ve anabilim 

dalı başkanlarının karizma gücü uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir 

farklılık olmadığı, 

6.3. Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri arasında bölüm ve anabilim 

dalı başkanlarının ödül gücü uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir 

farklılık olmadığı, 

6.4. Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri arasında bölüm 

başkanlarının mevki gücü uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinde (f = 5.93, p<.01) 

düzeyinde anlamlı bir fark olduğu ve ( x =13.18) ortalama gösteren araştırma görevlilerinin, 

( x =11.46) ortalama gösteren öğretim üyelerine ve ( x =12.76 ) ortalama gösteren öğretim 

görevlilerine oranla bölüm başkanlarının daha fazla mevki gücü kullanmakta olduklarına 

inandıkları, benzer şekilde anabilim dalı başkanlarının mevki gücü uygulamalarına yönelik 

değerlendirmelerinde (f = 8.17, p<.01) düzeyinde anlamlı bir fark olduğu ve ( x =13.51) 

ortalama gösteren araştırma görevlilerinin, ( x =11.46) ortalama gösteren öğretim üyelerine 

ve ( x =12.53) ortalama gösteren öğretim görevlilerine oranla anabilim dalı başkanlarının 

daha fazla mevki gücü kullandığını ifade ettikleri, 
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6.5. Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri arasında bölüm ve anabilim 

dalı başkanlarının ilişki gücü uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir 

farklılık olmadığı, 

6.6. Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri arasında bölüm ve anabilim 

dalı başkanlarının zorlayıcı güç uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinde anlamlı bir 

farklılık olmadığı görülmüştür. 

                     Öneriler 

          Bölüm ve anabilim dalı başkanlarının yönetsel güç tercihlerinin incelendiği bu 

çalışmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

Eğitim Önerileri:  

1. Ödüllendirme gücü, kaynağını yöneticinin kişisel özelliklerinden değil, örgütün 

varlığından alır ve bu kaynak kaybedildiğinde yöneticinin gücü de biter. Bu nedenle, kişisel 

güç kaynakları örgütsel güç kaynaklarına oranla daima daha güvenilirdir. Bölüm 

başkanlarının, ödül gücünün ötesinde, kişisel kaynaklı diğer güç kaynaklarını da 

kullanabilmeleri gerekir. Bu nedenle bölüm başkanları kişisel kaynaklı güç tipleri ve 

kullanımları konusunda bilgilendirilebilirler. 

2. Bölüm başkanları yönetici olarak en fazla uzmanlık gücünü kullandıklarını ifade ederken, 

öğretim elemanları ise, bölüm başkanlarının en fazla ödül gücüne başvurduklarını 

belirtmişleridir. Bölüm başkanlarının, kendi değerlendirmeleri ile öğretim elemanlarının 

değerlendirmeleri arasında çıkan anlamlı fark nedeniyle bu konudaki öz değerlendirmelerini 

gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bunu mümkün kılabilmek için Bölüm başkanları, bu 

araştırma ve daha sonra bu paralelde yapılacak diğer araştırmaların sonuçlarından haberdar 

edilebilirler. 

3. Fen Edebiyat fakültesindeki anabilim dalı başkanlarının Eğitim Fakültesindekilere oranla 

daha fazla uzmanlık gücü kullanmaları nedeniyle, Eğitim fakültesinde de “öğretmen okulu” 

anlayışının ötesinde, bir bilimsel çalışma atmosferinin tesis edilmesi gerektiği söylenebilir. 

Ulaşılan bu sonuç, öğretim üyeleri ile tartışılabilir. 

4. Demokratik liderlerle karşılaştırıldığında yetkeci liderler daha fazla iş çıkarmakta fakat 

üyelerde daha düşük bir doyum düzeyine neden olmaktadırlar. Bu nedenle Fen Edebiyat 

Fakültesindeki anabilim dalı başkanlarına oranla daha fazla mevki gücüne başvurduğu ifade 

edilen Eğitim Fakültesi anabilim dalı başkanları, mevki gücü gibi örgütsel kaynaklı güç 

tiplerinin olumsuzlukları üzerine bilgilendirilebilirler. 
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5. Korku, ilk anlarda astların itaat etmelerini sağlayabilir. Diğer taraftan korkuyu doğuran 

etmenin gücünü kaybettiği anlaşıldığında astlar derhal isyankâr bir tavır takınacaktır. Bu 

nedenle Fen Edebiyat fakültesindeki bölüm ve anabilim dalı başkanlarına oranla zorlayıcı 

güce daha fazla yöneldikleri ifade edilen Eğitim Fakültesi bölüm ve anabilim dalı başkanları, 

öğretim elemanlarının bu konudaki değerlendirmeleri ve zorlayıcı gücün olumsuzlukları 

üzerine bilgilendirilebilirler. 

Araştırma Önerileri: 

1. Bölüm ve anabilim dalı başkanlarının güç tipi tercihleri üzerine öğretim elemanlarının 

değerlendirmeleri, yapılandırılmış soruların kısıtlayıcılığını aşabilmek için, 

yapılandırılmamış sorularla yürütülen nitel bir araştırma ile yeniden ele alınabilir. 

2. Bu araştırmanın benzerleri diğer üniversitelerde de yapılabilir ve böylelikle öğretim 

elemanlarının çalışma koşulları ve üniversitelerin örgüt iklimi üzerine daha ayrıntılı bilgilere 

ulaşılabilir. 

3. Gelecekte yapılacak araştırmalarla, var olan güç tiplerinin ötesinde, öğretim elemanlarının 

var olmasını istedikleri güç tipleri de tespit edilerek öğretim elemanı beklentileri hakkında 

daha ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir. 

4. Mevcut güç uygulamasının olumsuzlukları araştırılabilir. Eğitim ve Fen-Edebiyat 

fakültelerindeki mevcut yönetsel güç uygulamalarının öğretim elemanlarının üzerindeki 

etkileri araştırılabilir. 

5. Bu çalışmada, kadın öğretim elemanlarının anabilim dalı başkanlarının güç tipi 

tercihlerinde mevki gücüne daha fazla yer verdikleri şeklindeki değerlendirmeleri, kadın 

öğretim elemanlarının düşük örgütsel bağlılıklarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Diğer taraftan 

bu konu yeterince aydınlığa kavuşturulmuş değildir. Kadın öğretim elemanlarının örgütsel 

bağlılıkları ve anabilim dalı başkanlarının güç uygulamaları hakkındaki değerlendirmeleri 

hakkında daha fazla ayrıntıya ulaşabilmek için, bu konu nitel bir araştırmaya da konu 

edilerek daha doyurucu bir açıklama elde edilebilir. 
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BİLİM DALI/ ANABİLİM DALI BAŞKANI FORMU 
          Sayın Hocam; 
          Aşağıda sorumlu olduğunuz Bilim Dalı/Anabilim Dalını yönetirken kullandığınız güç tipini tespit etmek için bir 
ölçek verilmiştir. Sizden ifadeleri tüm duygu ve davranışlarınızı göz önünde bulundurarak derecelendirmenizi ve 
isminizi yazmamanızı rica ederim. Vereceğiniz cevapla sadece yüksek lisans tezi kapsamında kullanılacak ve 
kimliğiniz kesinlikle gizli tutulacaktır. Ayıracağınız zaman için şimdiden teşekkür ederim.  
 
                                                                                                                                   Gökhan ÖZASLAN 
                                                                                                                                   Araştırma Görevlisi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Lütfen yaşınızı işaretleyiniz  
a(  ) 21-30     b(  ) 31-40    c( ) 41-50    d( )  51 ve üstü 

          3. Lütfen cinsiyetinizi işaretleyiniz 
                      a(  ) Kadın     b(  ) Erkek 

2. Lütfen fakültenizin adını işaretleyiniz 
a(  ) Fen Edebiyat Fakültesi     
b(  ) Eğitim Fakültesi 

          4. Lütfen görevinizi tanımlayınız 
                      a(  ) Bilim Dalı Başkanı 
                      b(  )  Anabilim Dalı Başkanı  
                      

Katılma derecesi 
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o 
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1 Öğretim elemanları statüm nedeniyle isteklerimi yerine getirirler. 1 2 3 4 
2  Öğretim elemanları ile olan ilişkimde resmi bir tutum takınırım. 1 2 3 4 
3  Kendime has davranışlarımı öğretim elemanları karizmatik bulurlar. 1 2 3 4 

4 
 Akademik konularda en bilgili kişi olduğumdan bulunduğum makama da en uygun 
kişiyim. 

1 2 3 4 

5  Öğretim elemanları bana öylesine içtenlikle bağlıdırlar ki; ne istersem yaparlar. 1 2 3 4 
6 Sinirlendiğimde öğretim elemanlarına karşı sert bir tutum takınırım.  1 2 3 4 
7 Öğretim elemanları benden övgü ile bahsederler. 1 2 3 4 
8  Bu mevkie gelmemde bazı kişilere olan yakınlığımın da etkisi olmuştur. 1 2 3 4 

9  Davranışlarını beğenmediğim öğretim elemanlarına aşağılayıcı bir tonda hitap ederim. 1 2 3 4 

10  Kendime güvenen tavırlarımla öğretim elemanlarını olumlu yönde etkilemekteyim.  1 2 3 4 

11 
 Akademik konularda geniş bilgi birikimine sahip olmam öğretim elemanlarının da işini 
kolaylaştırmaktadır. 

1 2 3 4 

12  Başarılı öğretim elemanlarını çeşitli şekillerde ödüllendiririm. 1 2 3 4 
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13 
 Benim ilişkili bulunduğum kişiler/gruplara yakınlaşan bir öğretim elemanı bu durumdan 
kazançlı çıkar. 

1 2 3 4 

14 
Benimle iyi geçinmeyen öğretim elemanlarına akademik kariyer basamaklarında 
yükselmelerinde zorluklar çıkartabilirim.  

1 2 3 4 

15  Gücümü öğretim elemanları tarafından sevilen bir insan olmamdan alırım. 1 2 3 4 

16 
Etkili bir insan olmamın nedenlerinden biri de bu çevrenin yerlisi olan etkili insanlarla 
ilişki içerisinde olmamdır. 

1 2 3 4 

17  Öğretim elemanları isteklerime mevzuat öyle gerektirdiği için uyarlar. 1 2 3 4 

18 
Öğretim elemanlarını isteklerime uymaya ikna etmek için akademik konulardaki geniş 
bilgi birikimimi kullanırım. 

1 2 3 4 

19 
 Öğretim elemanlarının akademik konulardaki tartışmalarına hakemlik edebilecek kadar 
geniş bir akademik bilgi birikimine sahibim. 

1 2 3 4 

20  Öğretim elemanlarına kendileriyle aramdaki ast üst farkını hissettiririm. 1 2 3 4 

21 
 Mevzuat hükümlerini benimle iyi geçinmeyen öğretim elemanlarının aleyhinde 
kullanabilirim.   

1 2 3 4 

22 
Etkili bir insan olmamın nedenlerinden biri de aynı siyasi görüşü paylaştığım gruba olan 
yakınlığımdır.  

1 2 3 4 

23 İyi çalışan öğretim elemanlarına diğerlerine davrandığımdan daha sıcak davranırım.  1 2 3 4 
24  Genç öğretim elemanları eğitimci kişiliğimi kendilerine örnek alırlar.  1 2 3 4 
25 Mevzuat hükümlerini iyi çalışan öğretim elemanlarının lehinde kullanmaya çalışırım. 1 2 3 4 
26 İyi çalışan öğretim elemanlarına ekstra kolaylıklar sağlamaya çalışırım.  1 2 3 4 
27 Benimle iyi geçinmeyen öğretim elemanına bazı angaryalar yükleyebilirim.  1 2 3 4 

28 
 Öğretim elemanları isteklerimi kişiliğime değil, makamıma duydukları saygıdan dolayı 
yerine getirirler.  

1 2 3 4 

29 Geniş akademik bilgim sayesinde öğretim elemanlarını iyi yönlendiririm.  1 2 3 4 

30 
 Benimle iyi geçinmeyen öğretim elemanlarına mesai saatleri konusunda titiz 
davranmak, izinlerde kısıtlamaya gitmek vb. yollarla zorluklar çıkarırım.  

1 2 3 4 

31 
 Benimle iyi geçinmeyen öğretim elemanlarının sözleşme sürelerinin uzatılmaması için 
çaba sarf edebilirim.  

1 2 3 4 

32 
 Öğretim elemanları akademik konularda uzmanlık bilgisine gereksinim duyduklarında 
bana sorarlar.  

1 2 3 4 

33 
İşini iyi yapan öğretim elemanlarına kariyer basamaklarında yükselmeleri için özellikle 
destek olurum.  

1 2 3 4 

34 Sosyal çevremden aldığım güçle isteklerimi üstlerime kabul ettirebilirim.  1 2 3 4 

35 
 İyi çalışan öğretim elemanlarına gerektiğinde izin konusunda idare etmek vb. gayrı 
resmi kolaylıklar sağlarım.  

1 2 3 4 
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GÜÇ TİPİ TERCİHLERİ ÖLÇEĞİ 

ÖĞRETIM ELEMANI FORMU 

 
Değerli Öğretim Elemanları… 
Aşağıda Bölüm ve ABD başkanlarınızın görevleri sırasında tercih ettikleri güç tipini belirlemek amacıyla bir 

ölçek verilmiştir. Sizden ölçekte verilen ifadeleri tüm duygu ve davranışlarınızı göz önünde bulundurarak 
derecelendirmenizi ve isminizi yazmamanızı rica ederim. Vereceğiniz cevaplar sadece yüksek lisans tezi kapsamında 
kullanılacak ve kimliğiniz kesinlikle gizli tutulacaktır. Ayıracağınız zaman için şimdiden teşekkür eder, saygılar 
sunarım. 

 
Gökhan ÖZASLAN 
Araştırma Görevlisi 
SÜ Eğitim Fakültesi  

Eğitim Yönetimi Teftiş 
Planlaması ve Ekonomisi 

ABD 
1. Lütfen yaşınızı işaretleyiniz 

a(  )21-30   b(  )31-40   c(  ) 41-50   d(  ) 51 ve üzeri 
                   3. Lütfen cinsiyetinizi yazınız 
                   a (  ) Kadın   b(  ) Erkek 

 
2. Lütfen Fakültenizin adını işaretleyiniz 

 
a (  ) Fen- Edebiyat Fakültesi 

                     b (  ) Eğitim Fakültesi 
 

 
               4. Lütfen görevinizi tanımlayınız 
                        a (  ) Öğretim Üyesi 
                        b (  ) Öğretim Görevlisi 
                        c (  ) Araştırma Görevlisi 
 
 

 
 

 
Bilim Dalı 
Başkanımız 

İçin 

Ana Bilim Dalı 
Başkanımız İçin 
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1 Statüsü nedeniyle isteklerini yerine getiririm.  1 2 3 4 1 2 3 4 

2 Benimle olan ilişkilerinde resmi bir tutum içerisindedir.  1 2 3 4 1 2 3 4 

3 
Kendine has davranışlarını öğretim elemanları karizmatik 
bulmaktadır.   

1 2 3 4 1 2 3 4 

4 
Akademik konularda en bilgili kişi olduğu için şu anda bulunduğu 
makama da en uygun kişidir.  

1 2 3 4 1 2 3 4 

5 Kendisine öylesine içtenlikle bağlıyım ki; ne isterse yaparım.  1 2 3 4 1 2 3 4 

6 Sinirlendiğinde sert bir tutum takınır.  1 2 3 4 1 2 3 4 

7 Kendisinden övgüyle bahsederim.  1 2 3 4 1 2 3 4 

8 
Bazı kişilere olan yakınlığı sayesinde Bilim Dalı Başkanı / ABD 
başkanı olabilmiştir.  

1 2 3 4 1 2 3 4 

9 
Davranışlarını beğenmediği öğretim elemanlarına aşağılayıcı bir 
tonda hitap eder.  

1 2 3 4 1 2 3 4 

10 Kendine güvenen tavırlarıyla beni olumlu yönde etkilemektedir.  1 2 3 4 1 2 3 4 

11 
Akademik konularda geniş bilgi birikimine sahip olması bizim de 
işimizi kolaylaştırmaktadır.  

1 2 3 4 1 2 3 4 
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12 Başarılı öğretim elemanlarını çeşitli şekillerde ödüllendirir.  1 2 3 4 1 2 3 4 

13 
İlişkili bulunduğu kişiler/gruplara yakınlaşan bir öğretim 
elemanı bu durumdan kazançlı çıkar.  

1 2 3 4 1 2 3 4 

14 
Kendisiyle iyi geçinmeyen öğretim elemanının akademik kariyer 
basamaklarında yükselmesinde zorluklar çıkarmaya çalışır.  

1 2 3 4 1 2 3 4 

15 
Gücünü öğretim elemanları tarafından sevilen bir insan 
olmasından almaktadır.  

1 2 3 4 1 2 3 4 

16 
Etkili bir insan olmasının nedenlerinden biri de bu çevrenin 
yerlisi olan etkili insanlarla ilişki içerisinde olmasıdır.  

1 2 3 4 1 2 3 4 

17 İsteklerine mevzuat öyle gerektirdiği için uymaktayım.  1 2 3 4 1 2 3 4 

18 
Öğretim elemanlarını istediklerini yapmaya ikna etmek için 
akademik konulardaki geniş bilgi birikimini kullanmaktadır.  

1 2 3 4 1 2 3 4 

19 
Akademik konulardaki tartışmalarımızda hakemlik edebilecek 
kadar geniş bir bilgi birikimine sahiptir.  

1 2 3 4 1 2 3 4 

20 Bana kendisiyle aramdaki ast-üst farkını hissettirir.  1 2 3 4 1 2 3 4 

21 
Kendisiyle iyi geçinmezsem mevzuat hükümlerini aleyhimde 
kullanmaya çalışır.  

1 2 3 4 1 2 3 4 

22 
Etkili bir insan olmasının nedenlerinden biri de aynı siyasi 
görüşü paylaştığı gruba olan yakınlığıdır.  

1 2 3 4 1 2 3 4 

23 
İyi çalışan öğretim elemanına diğerlerine davrandığından daha 
sıcak davranır.  

1 2 3 4 1 2 3 4 

24 
Genç öğretim elemanları onun eğitimci kişiliğini kendilerine 
örnek alırlar.   

1 2 3 4 1 2 3 4 

25 
Mevzuat hükümlerini görevini iyi yapanların lehinde kullanmaya 
çalışır.  

1 2 3 4 1 2 3 4 

26 İyi çalışan öğretim elemanlarına ekstra kolaylıklar sağlar.  1 2 3 4 1 2 3 4 

27 Kendisiyle iyi geçinmezsem bana bazı angaryalar yükleyebilir.  1 2 3 4 1 2 3 4 

28 
İsteklerini kişiliğine değil, makamına duyduğum saygıdan dolayı 
yerine getiririm.  

1 2 3 4 1 2 3 4 

29 Geniş akademik bilgisi sayesinde bizleri iyi yönlendirmektedir.  1 2 3 4 1 2 3 4 

30 
Kendisiyle iyi geçinmezsem mesai saatleri konusunda titiz 
davranmak, izinlerde kısıtlamaya gitmek vb. yollarla bana 
zorluklar çıkarır.  

1 2 3 4 1 2 3 4 

31 
Kendisiyle iyi geçinmeyen öğretim elemanlarının sözleşme 
süresinin uzatılmaması için çaba sarf edebilir. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

32 
Akademik konularda uzmanlık bilgisine gereksinim 
duyduğumuzda kendisine sorarız.  

1 2 3 4 1 2 3 4 

33 
İşini iyi yapan öğretim elemanına akademik kariyer 
basamaklarında yükselmesi için özellikle destek olur.  

1 2 3 4 1 2 3 4 

34 
Sosyal çevresinden aldığı güçle isteklerini üstelerine kabul 
ettirebilir.  

1 2 3 4 1 2 3 4 

35 
İyi çalışan öğretim elemanına gerektiğinde izin konusunda idare 
etmek vb. gayrı resmi kolaylıklar sağlar.  

1 2 3 4 1 2 3 4 
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