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ÖZET 

Öğrenen organizasyonlar sürekli gelişen dünyada bilginin akışına ayak uydurabilen 

ve kendini yenileyebilen organizasyonlardır. Öğrenen organizasyonların temel alt boyutları 

kişisel ustalık, zihni modeller, paylaşılan vizyon, sistem düşüncesi ve takım halinde 

öğrenmedir. 

Bu araştırmanın amacı, Emniyet Teşkilatında çalışan personelin öğrenen 

organizasyona ilişkin algılarını incelemektir. Aynı zamanda bazı değişkenlere göre 

öğrenen organizasyon algı düzeyinin farklılaşıp farklılaşmadığını test etmektir. 

Araştırmanın evrenini 2007 yılı Temmuz ayında Konya Emniyet Müdürlüğü’nde 

görev yapan personel oluşturmaktadır. Araştırmada personelin öğrenen organizasyona 

ili şkin algılarını ölçen Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 4269 kişi 

olmakla birlikte, araştırmanın örneklemi 1051 kişidir. 

Araştırmaya ait bulgulara bakıldığında Emniyet Teşkilatı personelinin öğrenen 

organizasyona ilişkin orta düzeyde bir algıya hakim olduğu görülmektedir.  Araştırmanın 

değişkenlerine ait sonuçlara bakıldığında ise, öğrenen organizasyon algısının personelin 

görev süresine, rütbesine ve görev yerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  
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ABSTRACT 

Learning organizations are adaptive for knowledge speed  and they are renewable in 

the growing world. Main bottom dimensions for the learning organization are personel 

mastery, mental models, shared vision, system thinking and team learning. 

The main idea for this reaserch is analyse the sensation of the employees of the police  

department  for learning organizations. Meanwhile it will help to check some factors of  

the learning organization perception level. 

The reaserch  system is  employees of the Konya  Police Department on July 2007. 

The Likert scale used on this reaserch. The universe of  research was consisted of 4269 

personnels and the sample set of research was consisted of 1051 personnels.  

When you look for the datas for the research, Police organization personel has mid 

level of appremensions about learning organizations. When you look the results for the 

factors of reaserch, learning organizations sensations  are having some differences. The 

reasons for the differences are tenure, dignity, duty place of the staff.  
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takibe alınmalıdır. Bunun en önemli yolu da öğrenen organizasyon olmaktan geçer. Ancak 

bu sayede doğru bir yönetim ve işleyiş sağlanabilir. 

Görevi halkın güvenliğini sağlamak olan Emniyet Teşkilatı da öğrenen 

organizasyon olma yolunda muhakkak surette geri kalmamalıdır. Aksi taktirde gelişen 

teknolojide suçluların gerisinde kalabilir. Bundan dolayı bu araştırmada Emniyet 

Teşkilatının öğrenen organizasyon olma yolunda ne düzeyde olduğu ölçmek istenmiştir. 
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BÖLÜM I 

GĐRĐŞ 

 

 Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, sayıltıları, kapsam ve 

sınırlılıkları açıklanıp ve araştırmada kullanılan kavramlar tanımlarına yer verilmiştir. 

 

Problem 

Öğrenme, canlıların yaşamında olduğu gibi, örgütsel bilgi ve davranışta da bir 

değişim meydana getirir. Bu değişim süreci, bilgi ve davranış çeşitlerini değişik boyutlarda 

etkilemektedir (Yazıcı, 2001: 106). 

Kurumların öğrenen bir sistem olduğu düşüncesi aslında, yüzyılın başlarında 

Frederick W.Taylor’un “Bilimsel Yönetim” yaklaşımında bile yer almaktaydı; ama 

“Öğrenen Örgüt” kavramına ilk olarak Chris Argyris ve Donald Schön’un çalışmalarında 

(1978) rastlanmış ve bu anlayış daha sonra Peter M. Senge (1990) tarafından 

şekillendirilmiştir (Bayraktaroğlu ve Kutanış, 2002:51). 

Öğrenen bir örgüt, öğrenmeye adaptasyona ve değişime yatkın bir örgüttür. Bu tür 

örgütlerde öğrenme süreçleri sürekli analiz edilir, izlenir ve geliştirilir. Örgütün vizyonu, 

stratejileri, yöneticileri, değerleri, yapısı, sistemleri, yöntemleri ve uygulamalarının tamamı 

kişilerin gelişimini teşvik etmek ve sistem düzeyinde öğrenmeyi hızlandırmak amacını 

taşır (Arıkan, 2001:472). 

Öğrenen örgütler, öğrenmenin temel bir değer ve doğal bir süreç haline geldiği 

örgütlerdir. Öğrenen örgütleri, diğer örgütlerden ayıran çeşitli özellikler vardır. Öğrenen 

örgütlerde öğrenme, işe fazladan eklenen bir şey değil, aksine işin sıradan bir parçasıdır; 

öğrenme, anlık bir olay değil bir süreçtir; tüm ilişkilerin temelinde işbirliği vardır; bireyler, 

kendileri gelişirken kurumu da değiştirirler. Öğrenen örgütler yaratıcıdır; bireyler kurumu 

yeniden yaratırlar. Kurum kendisinden de bir şeyler öğrenir; çalışanlar, kurumu etkililik, 

kalitenin yükseltilmesi ve yenilikler konusunda eğitirler (Braham, 1995:6). 

Senge (2006:15-21), öğrenen örgütlerin beş temel özelliği olarak, sistem 

düşüncesini, kişisel hakimiyeti, zihni modelleri, paylaşılan vizyonu ve takım halinde 

öğrenmeyi sıralamıştır. Bu beş temel özellik öğrenme disiplinleri olarak tanımlanmıştır. 

Sistem düşüncesi, kavramsal bir çerçeve, bir bilgi bütünü ve araçlar topluluğu olup, bize 
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tüm olay örgüsünü daha açık seçik görme olanağı verir ve bunların en etkili şekilde nasıl 

değiştirebileceğimizi görmemizde yardımcı olur. Kişisel hâkimiyet, kişisel görme 

ufkumuza sürekli olarak açıklık kazandırma ve onu derinleştirme, enerjilerimizi 

odaklaştırma, sabrımızı geliştirme ve gerçekliği objektif olarak görme disiplinidir. Zihnî 

modeller, zihnimizde iyice yer etmiş, kökleşmiş varsayımlar, genellemeler, hatta resimler 

ve imgeler olarak dünyayı anlayışımızı ve eylemlerimizi etkilerler. Paylaşılan vizyon 

uygulaması, geleceğe yönelik paylaşılan resimleri ortaya çıkarma becerisini kapsar. Takım 

hâlinde öğrenme disiplini ise diyalogla başlar; bu bir takımın bireylerinin varsayımları 

askıya alıp gerçek bir “birlikte düşünme” eylemine girme kapasitesidir (Çalık, 2000:116). 

Örgütler, teknolojik gelişmeler sonucunda oluşan rekabet koşulları içinde 

yaşamlarını sürdürebilmek ve gelişmelere uyum sağlayabilmek için bilgiyi sürekli 

kullanmak zorundadırlar. Bunun için örgütlerin geleneksel örgüt yapılarını değiştirip, 

bilgiye ulaşma, bilgiyi işleme ve değerlendirme yollarını örgütsel yapısına kazandırarak 

yeniden yapılanmaları gerekmektedir (Bozkurt, 2003:43). 

Öğrenen örgütle ilgili yazına ve özellikle uygulamalara bakıldığında genelde özel 

sektör kurumlarının yaygın olarak konu edildiği gözlenmektedir. Pek çok yeni yönetim 

tekniği gibi (ki bunların başlıcaları süreç yenileme, dış kaynaklardan yararlanma, 

kıyaslama, stratejik büyüme ve küçülme, toplam kalite yönetimidir) öğrenen örgüt 

yaklaşımının da kamu örgütlerine uyarlanması yönünde çabalar mevcuttur, ancak, bunlar 

genelde özel işletmeler için geliştirilen formüllerin kamu kurumları için de etkili olacağı 

varsayımındadırlar (Bayraktaroğlu ve Kutanış, 2002:52). 

Öğrenen örgüt olma sürecinin kamu yönetimine sağlayacağı avantajlar aşağıdaki 

gibi sıralanabilir: (Bayraktaroğlu ve Kutanış, 2002:63) 

• Kamu kurumlarının değişen çevre koşullarına duyarlı ve hızlı bir şekilde adapte 

olabilmesi, 

• Kamu sektöründe yeni hizmet süreçlerinin geliştirilmesini kolaylaştırmak, 

• Bürokrasideki birimler arasında bilginin doğru ve etkin bir şekilde geçişini 

sağlamak, 

• Geçmişte kamu sektörünün başarısızlıklarından ders alarak öğrenme sürecini 

etkinleştirmek, 

• Çalışanlarının zihinsel performansından maksimum fayda sağlamak, 
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• ‘Sürekli ve istikrarlı gelişim’ ilkesine bağlı kalabilmek. 

 Öğrenmeyi öğrenmiş bir organizasyon olmanın tüm kurum ve kuruluşlar kadar 

Emniyet Teşkilatı açısından da çeşitli avantajları bulunmaktadır. Özellikle de kamu görevi 

yapan polis örgütleri açısından bu avantajlar mutlaka ele alınmalıdır. Bu avantajlar şu 

şekilde sıralanabilir (Özdevecioğlu, 2003:31-33): 

1. Polisin değişen toplum yapısı içerindeki değişen rolünü anlayabilmesi için 

sürekli bir öğrenmeye ihtiyacı vardır. Çünkü öğrenen organizasyon değişen 

dinamikler hakkında üyelerine sürekli bilgi sağlar. 

2. Öğrenen organizasyon olma polis hizmetlerinde suç işleme eğiliminde olan 

veya suç işleyen kişilere karşı üstünlük sağlar. Suç işleme eğilimindeki 

insanların kullandıkları veya kullanacakları yöntemleri bilmek, bu bilgilere 

ulaşmak ve bu bilgileri kurum içerisinde paylaşmak polis hizmetlerinde 

görevli kişileri üstün hale getirecektir. 

3. Polis hizmetlerini yerine getiren kişi ve kuruluşlar toplumsal beklentileri ve 

öncelikleri anlamalarında öğrenen organizasyon olmaları büyük bir avantaj 

sağlayacaktır. Toplumsal beklentileri ve öncelikleri tahmin edemeyen veya 

takip edemeyen kolluk kuvvetleri başarısız olacaktır. Öğrenen organizasyon 

olma emniyet teşkilatına, değişimlere doğru ve hızlı cevaplar vermeyi 

sağlayacak ve toplumsal beklentileri zamanında kavrama imkanı verecektir. 

Ayrıca, toplumla sağlıklı ili şki kurabilmenin yolu da öğrenen 

organizasyondan geçmektedir. Polisin, mesleğini yürütürken üzerine aldığı 

sorumluluğun farkına varması ve ne kadar hayati önemi olduğunun 

bilincine varması için öğreniyor olması gerekir. 

 Bir kamu kurumu olan Emniyet Teşkilatında öğrenen organizasyon özelliklerinin 

ne düzeyde gerçekleştiği bilinmemektedir. Bilinçli ya da bilinçsiz çeşitli öğrenen 

organizasyon uygulamaları yapılmakta mıdır, yapılıyorsa ne düzeydedir, öğrenen 

organizasyon yapısının oluşturulabilmesi mümkün müdür? Araştırmamızda Emniyet 

Teşkilatında öğrenen organizasyona ilişkin ne tür bir algı düzeyinin mevcut olduğunu 

öğrenmeye çalışmaktayız.  
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Bu araştırmanın problemi, Emniyet personelinin öğrenen organizasyona ilişkin 

görüş ve algılarının ne düzeyde olduğunu belirlemek ve bazı değişkenlere göre farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. 

Araştırmanın Amacı 

 Araştırmanın amacı Emniyet Teşkilatında görev yapan personelin, öğrenen bir 

organizasyon olma konusundaki algılarını tespit etmektir.  

Bu bağlamda araştırmada şu sorulara cevap aranmaktadır: 

1. Emniyet personelinin öğrenen organizasyona ilişkin algıları ne düzeydedir? 

2. Emniyet personelinin mesleki kıdemine göre öğrenen organizasyona ilişkin algıları 

farklılık göstermekte midir? 

3. Emniyet personelinin rütbesine göre öğrenen organizasyona ilişkin algıları farklılık 

göstermekte midir? 

4. Emniyet personelinin görev şekline (ekip hizmeti - büro hizmeti) göre öğrenen 

organizasyona ilişkin algıları farklılık göstermekte midir? 

5. Emniyet personelinin çalıştığı görev yerine göre (il merkezi - ilçe) öğrenen 

organizasyona ilişkin algıları farklılık göstermekte midir? 

 

Araştırmanın Önemi 

 Öğrenen organizasyon olmak artık çağımızın bir gerekliliği haline gelmiştir. 

Ülkemizde tüm kamu kurumlarında öğrenen organizasyon kültürü oluşturulduğunda 

verilen hizmet kalitesinde bir artış olacağı muhakkaktır. 

 Halka güvenlik hizmeti sunan Emniyet Teşkilatının öğrenen organizasyon olması 

ile daha verimli bir hal alacağı ve vatandaş memnuniyetinin artacağını söyleyebiliriz. Bu 

bağlamda öğrenen organizasyon olarak Emniyet Teşkilatının mevcut durumunu görmek 

açısından bu çalışmanın faydalı olacağı söylenebilir. 

Sayıtlılar 

 Hazırlanacak ankete verilecek cevapların, Konya Đl Emniyet Müdürlüğü 

personelinin, varolan durumunu ortaya koymalarını sağlayacak kapsamda olması 

sağlanacaktır.  
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Kapsam ve Sınırlılıklar 

1. Araştırmada toplanacak veriler Konya Đl Emniyet Müdürlüğü personelinin görüşleri 

ile sınırlıdır.  

2. Bu araştırma, veri toplama araçları açısından; problemin ortaya konmasından ve 

anket sorularının hazırlanmasında literatür taraması, Konya Đl Emniyet Müdürlüğü 

personelinin görüşlerinin alınmasında ise kullanılacak anket ile sınırlıdır.  

Tanımlar 

 Organizasyon: Latince müzik aleti anlamına gelen "organon" sözcüğünden 

türetilmiştir. Kaynaklandığı Latince kökene bakarak, organizasyonu yönetim organlarının 

belirtilmesi ve içinde insanların etkileşim halinde bulundukları yapısal bir süreç olarak 

tanımlamak mümkündür. 

 Organizasyonu daha ayrıntılı olarak, üretim faktörlerini sistemli, uyumlu ve etkili 

biçimde kullanarak mal ve hizmet üretmek için insanların görevlerini en iyi biçimde 

yapmak üzere düzene konmaları ve her türlü araç, gereç ve malzeme ile donatılmaları 

şeklinde tanımlamak mümkündür. 

Geniş anlamda organizasyon, insanların fiziksel araç ve olanaklarının belirli bir amaç 

veya amaçlar dizisini gerçekleştirebilecekleri biçimde düzenlenip hizmete sokulmaları 

şeklinde ifade edilebilir. Bu anlamda organizasyon; insanlar, araç, gereç, makine, bina, 

işyeri ve benzeri hususlar arasındaki ilişkilerin kurulmasıdır. 

Görüldüğü gibi, organizasyon, insanların yalnızca bazı belirli ilkelere göre gruplara 

ayrılmaları değildir. Bu insanların yapacakları işlerin ayrıntılarıyla saptanması, bunların 

yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, kimin kimden emir alıp kime karşı sorumlu 

olacağının saptanması, hangi araç, gereç ve makinayı nerede kullanacaklarının 

belirlenmesi ve benzeri bütün düzenlemeler organizasyon kavramının kapsamı içinde yer 

alır (Şimşek, 2004:206-207). 

 Öğrenen Organizasyon: Senge (2006)’ye göre öğrenen organizasyon bulunduğu 

zaman ve ortamda ne olup bittiğinin farkında olan, istedikleri sonuçları elde etmek için tüm 

potansiyelini kullanarak kapasitesini genişletip becerilerini geliştirebilen, işine bağlı, takım 

arkadaşları ile anlamlı bir hedefi ve vizyonu paylaşan kişilerden oluşan; yeni düşünce ve 

fikirlerin beslendiği ve geliştiği, ortak beklentilerin serbest bırakıldığı, sürekli olarak ekip 
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halinde öğrenmenin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğinin öğretildiği bir ortamı içeren ve 

kendi geleceğini oluşturmada etkili olmak isteyen organizasyondur. 
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       BÖLÜM II 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve ĐLGĐLĐ ARAŞTIRMALAR 

 Toplumların globalleşme sürecine girmesi nedeniyle, son yıllarda bilgiye verilen 

önem gittikçe artmaktadır. Bilgi iletişim sistemlerinde yaşanan gelişmeler kurum ve 

kuruluşların kendi bünyelerinde bilgi toplama, kullanma ve yayma süreçlerini 

geliştirmelerini zorunlu hale getirmektedir. Örgütlerin öğrenen bir yapıya kavuşmaları 

öncelikle öğrenmeyi öğrenmekle başlamaktadır. Kurum ve kuruluşların iç ve dış çevredeki 

değişimlere ayak uydurabilmeleri, varlıklarını devam ettirebilmeleri, gelişen çağa ayak 

uydurabilmeleri öğrenen bir yapıya kavuşmaları ile mümkün olacaktır (Özdevecioğlu, 

2003:24). Bir kamu hizmeti olan güvenlik hizmetini yerine getiren kurum olan Emniyet 

Teşkilatının da bu öğrenen yapıya sahip olması ve sürekli olarak kendini yenilemesi 

gerekmektedir. Öğrenen bir organizasyon olabilmek için öncelikle öğrenme kavramının ne 

olduğunu tam olarak bilmemiz gerekmektedir. Ayrıca öğrenen organizasyonlarda yer alan 

takım çalışmasını tam olarak anlamamız ve öğrenen bir organizasyonun liderinin ne 

şekilde olması gerektiğini bilmemiz gerekmektedir. Bu bölümde öğrenme, öğrenen 

organizasyonlar, takım çalışması ve öğrenen organizasyonlarda liderlere ilişkin kavramsal 

çerçeve ortaya konulmuştur.  

ÖĞRENME 

 Öğrenme, organizmanın (öğrenen kimsenin), daha önce bilmediği bilgi ve beceriyi 

bilmek ya da yapmak yeteneğini kazanmasıdır. Đyi bir öğrenme, öğrenen kimsenin kişili ği 

üzerinde etki yapan öğrenmedir. Öğrenmenin amacı, bireyin, makbul olan kişili ği 

kazanmasıdır (Binbaşıoğlu, 2003:87). 

 Öğrenme, insanların hayatlarının büyük bir bölümünü kapsayan ve çocukluktan 

gençliğe ve gençlikten olgunluğa kadar,  insanların değişiminde rol oynayan temel 

süreçlerden biridir. Đnsanların öğrenmeye karşı her zaman için bir istekleri olmuştur. 

Öğrenme isteğinin bir parçasını hayatta kalma mücadelesi oluştururken,  en az onun kadar 

önemli bir diğer parçasını da Abraham Maslow’un “ihtiyaçlar hiyerarşisi”nde belirttiği gibi 

insanların kendilerini gerçekleştirme ve geliştirme ihtiyaçları” oluşturmaktadır (Dixon, 

1994:31; Aktaran, Çoban, 2006:24) 
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 Đyi bir dinleyici olmanın iletişim sürecini daha başarılı yaptığını bilebilirsiniz, 

ancak öğrenme, bunun günlük yaşamınız içinde alışkanlık halini almasından sonra 

gerçekleşir (Töremen, 2001:1). Öğrenen birey gerek kendi davranışlarında gerekse içinde 

bulunduğu kurumun davranışlarına etki edebilmektedir. Bu etki öğrenmenin düzeyi ve 

bireyin algılama kabiliyeti ile paralellik göstermektedir. Bundan dolayı kurumlardaki 

bireylerin kapasiteleri çoğu zaman doğrudan kurumu etkilemektedir. 

 Đnsanlar öğrenmeyi isterlerse öğrenirler. Eğer kendilerini beslerlerse gelişebilirler. 

Enerji ve güçlerinin kaynağı kendileridir. Bir bilgiyi bilinçli olarak istemeyen ve 

bulduğunda da bilinçli olarak özümlemeyen ve kullanmayan kişi aslında öğrenmeyi 

başaramamıştır (Barutçugil,2002:30). Polis hizmetlerini yerine getirirken deneyimlerden 

sonuçlar çıkarmanın yani öğrenen bir yapıya kavuşmanın önemi toplumsal misyonda 

yatmaktadır. Polisin toplumsal misyonu öğrenmeyi zorunlu hale getirmektedir. Eğer kolluk 

hizmetlerinde çalışan bireyler öğrenemezse, örgütler de öğrenemeyecektir. Öğrenememe 

hastalığı, hizmetlerin geliştirilmesini ve daha nitelikli hale getirilmesini engeller. Bu da 

toplumsal olaylarda polisin görevini yerine getirmesine engel teşkil eder. Avrupa Birliği 

sürecinde polisin öğrenememesi çağdaş değerlerle uyumu güçleştirecektir (Özdevecioğlu, 

2003:30). 

 Braham (1995: 72-76) öğrenmenin beş aşamasının olduğundan bahsetmektedir: 

1. Bilinçsiz yetersizlik: Bu aşamada birey bilmediğini bilmeme durumuyla 

karşı karşıyadır. Bilmediğinizi bilmediğiniz için bilmemekten dolayı huzursuzluk 

söz konusu değildir. 

2. Bilinçli yetersizlik:  Bu aşamada birey bilmediğinin farkındadır. Bu durum 

bazen hayal kırıklığı, bazen de “bilmiyorum” kelimesinin oldukça sık 

kullanılmasını zamanıdır. Birey, huzurlu bir cahillik aşamasından bir rahatsızlık-

huzursuzluk aşamasına gelmiştir. 

3. Bilinçli yeterlilik:  Huzursuzluğun, yerini huzura bırakmaya başladığı bu 

durumda birey az stres, daha fazla keyif ve yeni öğrenilen bilgi ve becerilerden 

dolayı artan bir gurur sahibidir. 

4. Bilinçsiz yeterlilik:  Sürekli deneme, öğrenen bireyi bu aşamaya getirir. Bu 

aşamada ne zaman hangi yöntemlerin kullanılacağı netlik kazanmış, beceri 

oldukça tanıdık hale gelmiştir. 
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5. Ustalık: Bu aşamada bireyin öğrenme sürecinde ara sıra ani iniş çıkışlar 

olabilir. Yeni projelere başlar ve öğrenme ve başarının getirdiği heyecanı duyar. 

 Tannenbaum (1997), öğrenme ortamını, iş ortamının bir parçası olarak görür ve iş 

ortamının öğrenmenin oluşması üzerinde en fazla etkisi olan yönleri olarak tarif eder. 

Bireysel düzeyde, sürekli öğrenme bir döngü olarak ele alınabilir. Bu döngü dört unsurdan 

oluşmaktadır: Öğrenme deneyimi, uygulama, takdir edilme ve daha fazla öğrenmeye 

güdülenme. Birey, bir seminere katılarak, arkadaşından bir öğüt alarak veya bir projede 

görev alarak bir öğrenme deneyimi yaşar. Bu öğrenme deneyimi bireye, işyerine 

uygulayabileceği bir beceri geliştirmesini sağlar. Olumlu ortamlarda bu becerinin işe 

uygulanması takdir edilir. Öğrenme, uygulama ve takdir edilme zinciri bireyin kendine 

yeterlilik duygusunu geliştirir ve yeni şeyler öğrenmek için bireyi güdüler. Böylece yeni 

öğrenme deneyimlerine katılmak için istekli olur ve böyle ortamlarda öğrenmeye daha açık 

hale gelir. Bu bireysel öğrenme döngüsü şekil 1 de görülebilir (Tannenbaum, 1997:438-

439; Aktaran, Çırpan, 1999:28-29). 

 

Şekil 1: Sürekli Öğrenme Döngüsü 

Öğrenme Tarzları: 

 Đnsanlar, kalıtımsal donanımlarının, yaşamlarındaki geçmiş deneyimlerinin ve 

yaşadıkları çevrenin beklentilerinin sonucu olarak bazı öğrenme yeteneklerinin 

diğerlerinden daha ağırlıklı olduğu öğrenme tarzları geliştirirler.  
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Dört öğrenme tarzı şunlardır: 

Aktivistler : Bu kişiler, en iyi şekilde yeni deneyimler, sorunlar ve fırsatlarla karşılaştıkları 

aktivitelerinden bir şeyler öğrenirler. 

Yansıtıcılar: Buradaki seçim daha çok bir “arka koltuk” rolünü oynamaktadır. 

Yansıtıcılar, daha çok bir aktivitenin kenarında durup, olanları farklı bir açıdan 

gözlemlemeyi tercih ederler. 

Teoristler: Teoriyi, kavramları, modelleri, sistemleri, içsel ili şkileri araştırma ve 

bağlantılar kurma fırsatlarını severler. Zihinsel olarak zorlanmak ve entelektüel becerilerini 

kullanmak isterler. 

Pragmatistler: Böyle bir öğrenme tarzı, kişinin konu ile kendi durumu arasında bağlantı 

kurma eğilimini gösterir. “Eğer işime yararsa iyidir” sözü onların sloganıdır 

(Barutçugil,2002:45-46). 

 Öğrenme stilleri, bireyin doğuştan sahip olduğu ve onun başarısını etkileyen 

karakteristik özelliğidir. Öğrenmeyi öğrenmenin temel basamaklarından biri olan öğrenme 

stillerini, öğrenciler ve öğretmenler başta olmak üzere tüm toplumun bilmesi 

gerekmektedir (Boydak, 2006:8). 

 Öğrenmenin canlıların varlıklarını devam ettirmelerini sağlayacak bir araç olarak 

kabul edilmesi uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Ancak, örgütlerin canlı birer varlık 

olarak kabul edilmesinin o kadar eski olmadığı bilinmektedir. Örgütler de canlı varlıklardır 

ve yaşamlarını devam ettirebilmek için öğrenmeye ihtiyaçları vardır. Polis hizmetlerini 

yerine getiren örgütlerin de bu çerçevede elbette öğrenmeye ihtiyacı vardır. Emniyet 

teşkilatını önümüzdeki yıllarda çok daha farklılaşmış suç türleri beklemektedir. Hem 

işlenen suçların niteliği zaman içerisinde değişmektedir hem de işlenen suç miktarında bir 

artış olmaktadır. Bu durumda, emniyet teşkilatı bir bütün olarak öğrenme çabası içerisine 

girmiş olmalıdır. Bu değişimlerin etkilerini değerleyebilmek ve uyum sağlayabilmek için 

öğrenme gayreti içinde olmak gerekir (Özdevecioğlu, 2003:30). 

 Organizasyonun iyi bir şekilde öğrenmesi çalışanlarının öğrenmeleri ile ilgilidir. 

Bundan dolayı da çalışanları için iyi ve rahat bir öğrenme ortamı hazırlanmalıdır. Çünkü 

çalışanların gerek psikolojik gerekse fizyolojik olarak rahat etmeleri onların öğrenmeleri 
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önündeki engelleri kaldıracaktır. Ancak iyi bir öğrenme ikliminde personelin öğrenmesi 

kolay olacaktır. Çalışanlarının sürekli olarak kendilerini yenilediği ve bu sayede bir 

öğrenme ikliminin oluştuğu organizasyonların önündeki aşama öğrenen organizasyon olma 

aşamasıdır.  

ÖĞRENEN ORGANĐZASYONLAR 

 Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde varolan bilginin her üç senede ikiye 

katlandığı bilinmektedir. Buna paralel olarak da organizasyonların bu katlanan bilgiye 

sürekli bir şekilde ulaşması ve durmaksızın kendini yenilemesi gerekmektedir. Đşte bu 

bağlamda organizasyonların geride kalmamaları için muhakkak surette artan bilgiyi 

personellerine ulaştırmaları gerekmektedir. Bu noktada karşımıza öğrenen organizasyon 

kavramı çıkmaktadır. Öğrenen organizasyonları anlayabilmek için oluşum süreçlerini, 

özelliklerini ve önündeki engelleri inceleyerek başlayacağız.  

Öğrenme Açısından Organizasyonlar 

Bilen Organizasyonlar: Bu tarz organizasyonlarda öğrenme sonucu ortaya çıkan ürünlere 

rastlanmaz ancak bilen organizasyonlar daha çok çevredeki değişime tepki olarak 

değişirler. Değişiklikler büyük çaplı değildir ancak sahip olunan ürün veya hizmetlere bazı 

eklemeler yapılıp değişiklik sağlanmaya çalışılır. Bilen organizasyonların öğrenmelerinde 

yüksek kontrol seviyeleri, uyum gösterme konusundaki baskı, rutin davranışlar ve riskten 

kaçınma eğilimleri engel oluşturur (Oğuz, 2006). Bilen organizasyonlarda çalışanlar kişisel 

gelişim olanaklarını kaybederlerse, genellikle değer vermedikleri ve hoşlanmadıkları bir 

işte her gün bir makine gibi saatlerce çalışırlar (Çam, 2002: 62). 

Anlayan Organizasyonlar: Bu organizasyonlar olaylara “en iyi" açısından bakmayan, 

koşullara kişisel anlayış değer yargılarına bağlı olarak değişik "iyi"lerin olabileceğini 

vurgulayan organizasyonlardır. Anlayan organizasyonlar ifadesini "neo-klasik" yönetim 

yaklaşımında bulmuştur (Pekel, 2007:7). 

Düşünen Organizasyonlar: Düşünen organizasyonlar, eğer işletmenin faaliyetlerinde 

herhangi bir aksaklık mevcut ise, bunu düzelterek bir daha ortaya çıkmamasını sağlayacak 

sistem ve modeller geliştirirler. Bu tarz organizasyonlar, problemlerin çabuk teşhis 

edilmesi ve analiz yapılarak harekete geçilmesi konusunda yöneticileri geliştirirler. Ancak 

tepkici bir çözüm yöntemi olduğu için daha önceden çıkabilecek sorunları tahmin ederek 
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çözüm yollarını geliştirebilmeye uzak kaldığı için öğrenmeyi engelleyici bir niteliği 

mevcuttur (Oğuz, 2006). 

Öğrenen Organizasyonlar: Öğrenen organizasyonlar, işletme stratejilerinin başarısını 

arttırmak için, çalışanların katılımı ve paylaşımını sağlayan, öğrenmeyi teşvik eden ve 

ödüllendiren, açık iletişim kanalları ve yatay hiyerarşi çerçevesinde tüm çalışanların 

katılımı ile bilgiye ulaşmayı, kritik noktalarda stratejik kararlara katkıda bulunulmasını 

sağlayan, geçmişte yaptıkları ile değil, gelecekte yapacakları ile farklılaşmayı sağlama 

özelliklerini taşıyan ve bu özelliklerini pratiğe geçirebilmiş organizasyonlar olarak 

tanımlanmaktadır. Öğrenen Organizasyonların değişime yaklaşımları çok farklıdır. Diğer 

organizasyonlar mevcut değerler ve yapılar içinde değişime adapte olurlarken, öğrenen 

organizasyon kendini değiştirmeyi ve değişimden bir şeyler öğrenmeyi amaçlar (Kıngır ve 

Mesci, 2007:69). 

 Öğrenen organizasyonlarda, bilgiyi öğrenmiş kişiler, bilgiyi nerede bulacağını bilir, 

geçmişteki olaylardan ders alır, tecrübe kazanır. Kendisi bilgiyi üretir, çevresindeki 

olaylardan öğrenir ve diğerlerine öğretir. Bütün mensupları böyle kişilerden oluşan bir 

organizasyonda, sürekli gelişme, değişim ve önemli atılımlar ortaya çıkar. Polis 

hizmetlerinin yerine getirilmesi bakımından bu nitelikler verimli ve etkin bir şekilde 

hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayacaktır. Kurum içi dinamikler harekete geçecektir 

(Özdevecioğlu, 2003:32). 

Öğrenen Organizasyonların Özellikleri 

 Organizasyonel öğrenme özelliklerini üç grupta toplaya biliriz. Birincisi; 

öğrenmenin başlangıç noktası bireydir. Đkincisi; öğrenilen yeni tutum, davranış ve 

kabiliyetlerin örgüt ortamına transfer edilmesinde en uygun strateji olarak, çalışma 

ortamının eğitim ortamına benzer duruma getirilir. Üçüncüsü; işletme içindeki değerler ve 

kültürler, öğrenme potansiyeli için son derece önemlidir. Organizasyonel öğrenme, 

hiyerarşik yapıdan ve yönetsel yaklaşımlardan da etkilenir (Oğuz,2006). 

 Her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde, hıza ayak uydurmak çok güçleşmiştir. 

Değişimlere ayak uyduramayan kurumlar, kendilerini bir süre sonra küçülmüş ya da 

dağılmış olarak görebilirler. Global dünya pazarı ile uyum içinde değişim yapamayan bir 

kurumun geleceği olduğu söylenemez. Günümüzde öğrenme, rekabeti artırma konusunda, 
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var olan en önemli üstünlüklerden birisidir. Hızlı değişikliklerin olduğu bir dünyada en 

sağlıklı olan öğrenme, çözüm ve değişimdir. Yakın gelecekte zirveye oynayan birey ve 

kurumlar, en kolay, en hızlı öğrenenler olacaklardır (Çam, 2002: 57). 

 Örgütler, günümüzde açık sistemler olarak görülmektedirler. Açık sistem olarak 

görülme özelliği, örgütlerin çevre ile ilgili değişimlere kapalı olmamasını gerektirmektedir. 

Hızla değişen bir bilgi ve teknoloji çağında, olmamız, toplumu dolayısıyla örgütlerin 

çevresini değiştirmekte, bu değişiklik örgütleri de değiştirmek zorunda bırakmaktadır 

(Tabancalı, 2003:313) 

 Günümüzde organizasyonlar, çeşitli yol ve yöntemlerle eski ve yeni tüm 

çalışanlarını sürekli olarak eğitmek ve geliştirmek durumundadırlar(Barutçugil, 2002:51). 

Bilgi yönetiminin büyük bir önem kazandığı günümüz bilgi çağı örgütlerinde insan ve 

teknolojiyi bir araya getirmek, bilgiyi kullanmak ve yönetmek temel bir faaliyet halini 

almıştır. Bu çerçevede özellikle bilginin ön planda olduğu örgütlerde çalışanlar, öğrenme 

ve gelişme için teşvik edilir, sürekli öğrenmeyi sağlayacak ortamlar yaratılır (Atak ve Atik, 

2007:64). 

 Öğrenen örgütün temeli öğrenen bireydir. Öğrenen takımları ve sonuçta öğrenen 

örgütü yaratacak olan odur (Bozkurt, 2003:43). Günümüzde, organizasyonların ve 

çalışanların öğrenme kapasitelerinin çok büyük olması kaçınılmazdır(Barutçugil,2002:10). 

 Öğrenen örgüt çalışanları ne kadar bildiğiyle değil; öğrenebilirliğiyle 

değerlendirilirler. Öğrenebilirlik çalışma hayatında en önemli güçtür. Öğrenen örgütlerde 

bürokratik hiyerarşi yerini “öğrenme hiyerarşisi”ne bırakmıştır. Deneyim içerisinde sürekli 

değişim davranışı yüzünden öğrenen örgüt sürekli değişim yolundadır. Değişim, 

öğrenmeye götüren bir birikimdir. Her değişimi ispatlayacak bir varsayım olarak görüp, 

her deneyim sonuçlarını inceleyerek, öğrenen örgüt, bu değişimin deneyimini artırdığını ve 

bunun da öğrenmeyi ortaya çıkardığını kanıtlar (Töremen, 2001:20). 

 Öğrenen organizasyonlar beklentilere yanıt verebilecek bir örgüt ruhuyla üst 

kademeden başlayıp, organizasyonun alt kısmına kadar bir hiyerarşi, sürecin içinde bilgi 

alış verişi sağlayıp, öğrenmeye teşvik etmeyi, bireysel öğrenmeyi, sürekli gelişmeyi ve 

ortak bir vizyona sahip olmayı gerekli görür (Kıngır ve Mesci, 2007:70). 
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 Öğrenen bir organizasyon olmanın yolu, bu konuda kanıtlanmış bir süreci bilmek 

ve onu uygulamaktan geçer.   

1. Öğrenme kültürünüzün bir değerlendirmesini yapın  

2. Olumlu ilişkileri geliştirin  

3. Đşyerini düşünme açısından güvenli bir yer haline getirin.  

4. Risk almayı ödüllendirin.   

5. Đnsanların birbirleri için birer kaynak olmalarına yardımcı olun.  

6. Öğrenme gücünü yaşama geçirin.   

7. Vizyonu görünür hale getirin.   

8. Vizyonu yaşama geçirin.   

9. Sistemleri birbirine bağlayın.   

10. Gösteriyi sahneye koyun (Kline-Saunders, 1998:13-14;Aktaran, Çoban, 2006:35  ). 

 Öğrenen örgüt için sürecin ilk adımı olan öğrenmeyi öğrenmiş bireyler gereklidir. 

Bu nedenle sürekli eğitim, öğrenen örgüt oluşturma sürecinde büyük etkiye sahiptir. 

Sürekli eğitim sayesinde örgütlerde öğrenmeyi öğrenmiş çalışanlar oluşturulabilir. Bireysel 

öğrenmede sürekliliği sağlamanın şu hedefleri bu önemi ortaya koymaktadır; 

• Đş becerilerini artırmak, 

• Meslekte derinliğe bilgi sahibi yapmak, 

• Öğrenmeyi öğretmek, 

• Bilgi paylaşımına açık bireyler yaratmak, 

• Bilgi kıskançlığını önlemek, 

• Bilgi paylaşım kültürü yaratmak, 

• Bilgiye nasıl ulaşılabileceğini öğretmek, 

• Araştırıcı ve geliştirici bireyler yaratmak, 

• Yenilikçi ve yaratıcı bireyler yaratmak, 

• Değişime açık esnek bireyler yaratmak, 

• Takım halinde çalışmaya açık bireyler yaratmak. 

 Sürekli öğrenmenin sağlayacağı bu örgütsel hedefler öğrenen örgüt yaratma 

sürecinin her aşamasında ihtiyaç duyulan örgütsel gerekliliklerdir. Bu gereklilikler sürekli 

eğitimin örgütsel öğrenme sürecindeki etkisini ortaya koymaktadır (Atak ve Atik, 2007:66-



 15 

67). Öğrenen örgütlerin değişime yaklaşımları çok farklıdır. Diğer örgütler mevcut 

değerler ve yapılar içinde değişime adapte olurlarken, öğrenen örgütler, kendilerini 

değiştirmeyi ve değişimden bir şeyler öğrenmeyi hedeflerler.(Bayraktaroğlu ve Kutanış, 

2002:53) 

 Öğrenen örgütlerin kaygısı sadece değişen koşullara adapte olabilmek değildir, 

bununla birlikte değişimden bir şeyler öğrenmeyi ve kendi bünyelerine katmayı 

hedeflerler(Bayraktaroğlu ve Kutanış, 2002:53-54). Toplumda her geçen gün artan bilgiye 

uyum sağlamak için işgörenlerin öğrenmeyi öğrenmesi gibi örgütlerinde öğrenen örgütler 

olmaları gerekmektedir. Öğrenen örgüt, geleceğini oluşturma kapasitesini durmadan 

genişleten bir örgüttür. Bu öğrenme, örgütün ayakta kalması ve uyumu için önemlidir. Bu 

da örgütlerde sürekli gelişme ve hızlı gelişmelere uyum sağlamak dinamik örgütsel bir 

yapıyı gerektirmektedir (Bozkurt, 2003:45).  

 Örgütler nasıl öğrenileceğini öğrenmek yoluyla, kendisini, hizmetlerini, çıktısını 

tüm yönleriyle sürekli olarak iyileştirmeye çalışır. Örgüt ve birey geliştikçe, çalışanlar 

işlerine karşı yenilenmiş bir bağlılık hissedecekler ve örgüt kendisine daha iyi bir gelecek 

hazırlayacaktır (Töremen, 2001:41). 

 Örgütler, bireylerden oluşan sistemlerdir. Bireyler, örgütsel öğrenmede önemli rol 

oynamaktadırlar. Bireyler, örgüt dışındaki bilgiyi örgüt içine taşımaktadırlar. Örgüt içine 

taşınan bu bilgi, ancak örgüt üyeleri tarafından paylaşılıp anlaşılırsa, yeni bilgiler doğar ve 

sonuçta bilgi anlam kazanır (Ergani, 2006:7). Öğrenen organizasyon,  temel yetkinliklerini 

en iyi şekilde değerlendirip, hangi sahada oynayacağına karar veren organizasyondur. 

Teknolojik üstünlüğü varsa bu alanda öğrenmeyi sürdürecektir (Çoban, 2006:27). 

Öğrenen örgütlerde (Yazıcı, 2001:183) 

1. Sistem düşüncesi esastır.  

2. Öğrenme örgütün bütününde, örgüt sanki tek bir beyinmiş gibi meydana gelir.  

3. Öğrenme sürekli, stratejik olarak kullanılan bir süreçtir.  

4. Örgüt üyeleri,  örgüt çapındaki öğrenmenin,  örgütün ilerideki başarısı için taşıdığı 

önemi kavramışlardır.  

5. Yaratıcılığa önem verilir.  
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6. Tüm çalışanlar örgütün başarısında kritik rol oynayan bilgi kaynaklarına 

ulaşabilirler.  

7. Bireysel ve grup hâlinde öğrenmeyi destekleyen bir örgüt kültürü bulunur.  

8. Çalışanlar örgüt içinde ve dışında yaratıcı bir toplum bilinciyle ilişki halindedirler.  

9. Değişim, beklenmeyen sürprizler ve hatalar, öğrenmek için bir fırsat olarak 

değerlendirilir.  

10. Çevresine karşı uyanık ve esnektir.  

11. Kendini değişen çevreye sürekli olarak adapte etme ve yenileme yeteneğine 

sahiptir.  

12. Herkesi yönlendiren bir kalite ve sürekli gelişme bilinci vardır. 

 Öğrenen organizasyonların başarılarının devamı için sürekli öğrenmeyi teşvik 

ederek bunu yaşam tarzı haline getirmek ve ideal örgütsel iklim oluşturmak suretiyle tüm 

çalışmaları sistem bütünlüğü içinde uygulamakla yakından ilintilidir (Kıngır ve Mesci, 

2007:63). Öğrenen organizasyon yaklaşımı ile tüm örgüt çalışanlarının bir araştırmacı gibi 

değerlendirilmesi, onlara farklı tecrübe ve deneylerini gerçekleştirebilecekleri, yani 

entelektüel sermayelerini ortaya koyabilecekleri fırsat ve ortamların yaratılması 

öngörülmektedir. Emniyet Teşkilatında bireylerin tıpkı birer işletme çalışanı gibi 

entelektüel sermayelerini ortaya koymaları onların hayata bakışlarını değiştirecektir ve her 

birey polis teşkilatı içerisinde düşünen ve yaratan bireyler haline gelecektir (Özdevecioğlu, 

2003:32). 

 Öğrenen organizasyonun ayrıca şu özellikleri de bünyesinde bulundurması gerekir 

(Çam, 2002: 85): 

• Strateji belirlemede öğrenme yaklaşımı. 

• Đşletme politikalarının oluşturulmasına katılımcı yaklaşım. 

• Bilgi sistemleri. 

• Yapıcı muhasebe ve kontrol. 

• Đşletme içi bütün birimler birbirlerinin müşterileri ve tedarikçileridir. 

• Ödüllendirmede esneklik. 

• Teşvik edici yapılar. 

• Đşletme dışı analiz yapan iş görenler. 

• Kıyaslama. 

• Öğrenme iklimi (ilerleme ve gelişme). 
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Herkes için kendini geliştirme olanakları ve sorumlulukları. 

 Günümüzde "bireysel öğrenme" kavramı "örgütsel öğrenme" kavramına 

dönüşmüştür. Çünkü başarı artık sinerji yaratan ekiplerle gerçekleştirilebilmektedir. 

Sistemlerin mutlak anlamda başarılı olduğu bir alanda bireysel eğitimin çok fazla önemi 

olmayacaktır. Günümüzde insanlar deha derecesinde zekaya sahip olsalar bile, uzun 

vadede takım ruhu bilincinde düzenli olarak çalışan ekiplere karşı koyamayacaktır (Kıngır 

ve Mesci, 2007:64). 

 Birey gibi örgütler de canlı organizmalardır ve yaşamını sürdürmek için sürekli 

öğrenmeye gereksinim duyarlar. Günümüz örgütleri, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi 

değerlendirerek teknolojiye dönüştürebilen ve yeni bilgi üretebilen örgüt olabilmeleri için 

eğitim ve geliştirme faaliyetlerine daha çok önem vermektedirler. Örgütteki bilgi 

mükemmelliği; öğrenmeyi destekleyen, personelini geliştirmeyi ön plana alan, açık ve 

yapıcı iletişimi ortaya çıkaran ve süreklilik özelliği olan bir eğitim sistemi ile mümkün 

olabilmektedir (Atak ve Atik, 2007:66). 

 Örgütsel öğrenmeyi anlamaya yönelik olarak yapılan araştırmaların bir analizini 

yapan Huber, örgütsel öğrenme ile ilgili dört unsuru ele almaktadır. Bilginin edinimi, 

bilginin paylaşımı, bilginin yorumlanması ve örgütsel hafıza (Huber, 1996:124-162; 

Aktaran, Çırpan, 1999:22-25) 

Bilginin edinimi: Örgütsel faaliyetlerin pek çoğu bilgi toplamaya yönelik yapılmaktadır. 

Örgütler kurulurken boş bir sayfa olarak ortaya çıkmazlar. Yeni örgütü kuran bireyler veya 

örgütler, yeni örgütün nasıl işleyeceği veya çevresi hakkında bazı bilgilere sahiptirler. 

Örgütler kurulduktan sonra, bilgilerini doğrudan deneyimle kazanırlar. Bazen bu öğrenme 

bilinçli, sistematik çabalarla olur. Fakat çoğu zaman, bilginin edinilmesi, sistematik 

değildir. Örgütlerin bilgi edinmelerinde deneylerinden öğrenmelerinin ikinci yolu, örgütün 

kendi kendini değerlemesidir (Huber, 1996:128; Aktaran, Çırpan, 1999:22-23). 

 Öğrenme yalnızca örgüt dışından bilgi kazanmadan dolayı ortaya çıkmaz, aynı 

zamanda, mevcut bilginin yeniden düzenlenmesi, önceki bilgi yapılarının ve teorilerinin 

gözden geçirilmesi yoluyla da ortaya çıkabilir (Töremen, 2001:57). 

Bilginin Paylaşımı: Edinilen bilginin paylaşımı, örgütsel öğrenmenin ortaya çıkmasının ve 

genişliğinin belirleyicisidir. Bir bilginin örgüt birimleri arasında geniş bir alana yayılması, 
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bu bilginin kaynağının çoğalmasını sağlar, bu bilgiyi elde etme çabaları daha etkili olur ve 

daha az çaba gerektirir ve bireyler veya birimler daha fazla öğrenirler (Huber, 1996:141-

143; Aktaran, Çırpan, 1999:23). 

 Telefon, faks ve yüz yüze görüşme gibi geleneksel iletişim araçları, e-mail, bülten 

tahtaları, bilgisayarlarla konferans sistemleri, elektronik görüşme sistemleri ve iş akış 

yönetim sistemleri gibi bilgisayar medya iletişim sistemleri, bilginin yayılmasını 

kolaylaştırabilir. Böyle sistemler katılımı doğurduğu gibi, hakimiyet anlayışıyla değil; 

uzlaşma yoluyla karar verildiğinden, bu karar kalitenin artışını sonuç verir (Töremen, 

2001:58). 

Bilginin Yorumlanması: Bilginin yorumlanması kısaca, bilgiye anlam verme süreci 

olarak tanımlanabilir. Bir bilgi ve deneyime bağlı olarak değişik birimler birbirinden farklı 

yorumlamalarda bulunurlar. Örgüt içerisinde ne kadar farklı ve çok sayıda yorumlama 

yapılırsa örgütsel öğrenme o kadar fazla olur (Huber,1996:143-146; Aktaran, 

Çırpan,1999:25). 

 Örgütsel öğrenme; örgütlerin ortaya bir şeyler koyma duygusuyla bütünleşmeleri ve 

bilgi yorumlamasını üstlenmeleriyle ortaya çıkar. Örgütler çevre ile etkileşimde 

bulunduklarında belirsizlik ve ikilemle karşı karşıya kalırlar, belirsizlik daha çok bilgiyi 

kazanma ve geliştirme sonucunu doğurur (Töremen, 2001:59). 

Örgütsel Hafıza: Bir örgütte öğrenmenin gerçekleşmesinin önemli unsurlarından birisi, 

öğrenilenlerin ve deneyimlerin gelecekte karşılaşılan olaylarda kullanılabilmesini 

sağlayacak bir mekanizmanın bulunmasıdır. Günümüzde işletmelerde örgütsel hafızayı 

olumsuz etkileyen faktörler şunlardır: (1) işgücü devri, örgütsel hafızanın insan unsurunda 

önemli bir kayba neden olur; (2) gelecekte karşılaşılacak ihtiyaçların öngörülmemesi veya 

öngörülememesi, bazı bilgilerin saklanmamasına neden olur; ve (3) bilgiye ihtiyaç duyan 

birey veya birimlerin bu bilgiye örgüt içerisinde kimin sahip olduğunu bilmemeleri 

(Huber,1996:148; Aktaran, Çırpan,1999:25). 

 Öğrenme, örgütlerde bazen bireysel bazen de örgütsel olarak ortaya çıkar. 

Örgütlerde bireysel öğrenme örgütsel öğrenme gibi değildir. Bireysel öğrenme eğitim ya 

da deneyim arasında bireyin kazanımı olarak ortaya çıkar. Örgütsel öğrenmenin ortaya 

çıkışı ise sistem halindedir. Örgüt kültürü bu öğrenmeyi yeni üyelere ulaştırır. Öğrenen 
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örgüt kurmak isteyen yöneticilerin, bireysel ve örgütsel öğrenmenin her ikisini de göz 

önünde bulundurmaları gerekir (Töremen, 2001:44). 

Öğrenen Organizasyon Olmanın Önemi 

 Bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüzde, konumu ve işi ne olursa olsun tüm 

kişilerin, kurumların eğitim ve gelişme ihtiyaçları giderek artmıştır. Çünkü bir bilgi 

patlamasının etkileri yaşanmaktadır. Dünya giderek küçülmekte, iletişim giderek 

hızlanmakta ve her geçen gün yeni bilgilerle karşı karşıya kalınmaktadır. Kişiler, kurumlar 

ve toplumlar yeni bilgilere ulaştıkları ve bu bilgileri kendi kurum kültürüne kazandırdıkları 

oranda başarılı olabilmektedirler. Aksi halde eskimiş bilgilerin bekçiliğini yapan kişi, 

kurum ve toplumların şansları giderek azalmaktadır (Aydoğan, 2002:66). 

 Günümüzün hızla değişen ve gelişen dünyasında, örgüt için düşünen bir kişinin 

olması yeterli değildir. Bir ki şinin tepeden her şeyi düşünmesi ve diğerlerinin de onu 

izlemesi düşüncesi, artık, önem ve değerini yitirmektedir. Bu yüzden, örgütün bir bütün 

olarak öğrenmesi gereği ortaya çıkmaktadır (Gürsel, 2002:271). 

 Bugünün işletmelerinin karşılaştıkları önemli sorunlar neler diye sorulduğunda, 

karşımıza aşağıdaki konular çıkmaktadır;  

• Yeniden örgütlenme, yeniden yapılanma ve başarı için yeniden tasarım ya da canlı 

olmama,  

• Yeteneksizlik,  eğitim kurumlarının 21 yy.daki işleri takip edememeleri,  

• Her üç yılda iki kez bilginin ikiye katlanması,  

• Dünyanın en güçlü şirketleriyle rekabet edilememesi,  

• Yeni ve ileri teknolojilerin kaçınılmaz hamlelerinin takip edilememesi,  

• Örgütlerin değişime uyum konusuna cevap verememesi, 

 Öğrenerek kendini yenileyen, değişen ve güncel olabilmeyi başaran 

organizasyonlar,  hedeflerine daha kolay ulaşmakta,  uygulamak istediklerini daha çabuk 

hayata geçirebilmektedir. (Pekel, 2007:4) 

 Günümüzde, tüm dünyada büyük ya da küçük her organizasyon eğitimin anlamını 

ve performansa katkısını, bilmekte ve çalışanların eğitimi için giderek artan düzeylerde 

çaba göstermektedirler. Eğitime önem veren ve bu anlamda çalışanlarına yatırım yapan 
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organizasyonların değişime ayak uydurabilecekleri, hatta değişime öncülük ederek önemli 

rekabetçi üstünlükler elde ettikleri görülmektedir(Barutçugil, 2002:52). 

 Organizasyonlarda eğitim, çalışanların işe girerken beraberlerinde getirdikleri bilgi, 

beceri ve tutumlar (giriş davranışı) ile işlerinin spesifik görev ve sorumluluklarını yerine 

getirmek için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve tutumlar (istenen davranış) arasındaki farkı 

kapatma süreci olarak tanımlanabilir(Barutçugil, 2002:53). 

 Bugün bir organizasyonda her çalışan hem sürekli öğrenen hem de öğreten 

konumundadır. Çalışanlar, iş arkadaşlarına bilgi ve beceri aktarmak, onların gelişiminde 

etkin rol üstlenmek durumundadırlar (Barutçugil, 2002:12). 

 Günümüzde öğrenen örgüt anlayışına dayalı bir örgütsel yapılanma, bilgi toplumu 

olma yolunda hızlı ilerlemenin yaşandığı son yıllarda örgütlerin varlıklarını 

sürdürebilmeleri için bir zorunluluk olarak görülmektedir. Örgütler başarılı olmak ve 

rekabet avantajlarını yakalamak istiyorlarsa öğrenen örgütler olmak zorundadırlar 

(Bozkurt, 2003:59). 

 Organizasyonda oluşturulan sürekli öğrenme sistemi çalışanların bir yandan işlerini 

daha iyi yapmalarını diğer yandan da yenilikçi olmalarını doğuracaktır (Atak ve Atik, 

2007:66). Organizasyonlar çalışanlarının performansını iyileştirmek ve arzulanan 

davranışları göstermelerini sağlamak için eğitim ve geliştirme faaliyetlerine giderek daha 

fazla kaynak ayırmaktadır (Barutçugil, 2002:17). 

 Karash (1995)’a göre öğrenen organizasyonların çalışanlara faydaları şu şekildedir: 

1. Öğrenen bir organizasyonda işe gitmek daha eğlencelidir. 

2. Öğrenen organizasyonlar çalışanlara her şeyin daha iyiye gideceği ümidini verir 

3. Öğrenen organizasyonlar yaratıcı düşünceler için uygun bir alan sağlar. 

4. Öğrenen organizasyonlar yeni fikirlerle ve davranışlarla riske atılmada güvenli bir 

zemin sağlar.  

5. Öğrenen organizasyonda her bireyin görüşü, değerlendirmeye alınır. 

 Senge (2006:67-78) öğrenen organizasyonun temel taşı olarak adlandırdığı beşinci 

disiplinin yasalarını şu şekilde sıralamaktadır: 
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1. Bugünün problemleri dünün “çözüm”lerinden kaynaklanır. 

2. Ne kadar sıkı yüklenirseniz, sistem de o sıkılıkla geriye itecektir. 

3. Davranış kötü sonuçlardan önce iyi sonuçlar doğurur. 

4. Bir sorundan kolay çıkış normal olarak o soruna tekrar geri götürür. 

5. Tedavi hastalıklardan kötü olabilir. 

6. Daha hızlı daha yavaştır. 

7. Neden ve sonuç zaman ve uzamda birbirleriyle yakından ilintili değildir. 

8. Küçük değişiklikler büyük sonuçlar doğurabilir –ancak en yüksek kaldıraç gücüne 

sahip olanlar çoğu kez en az göze görünür olanlardır. 

9. Hem pastanız olur, hem de onu yiyebilirsiniz, ama aynı anda değil. 

10. Bir fili ikiye bölmekle iki küçük fil elde edilmez. 

11. Kabahat yükleme diye bir şey yoktur. 

 Öğrenerek kendini yenileyen ve çevresine uyum sağlayabilen örgütlerin 

amaçlarının daha çabuk gerçekleştirerek etkinliklerini sağlayabilecekleri şüphesizdir 

(Bozkurt, 2003:43). Günümüzde organizasyonların ayakta kalması, değişen çevre 

koşullarına uyum sağlayabilmesi, kendisinden beklenen hizmeti sunabilmesi, organizasyon 

içinde ve dışında sinerji yaratabilmesi, verimliliğini ve etkinliğini artırabilmesi, toplumla 

barışık yaşamayı sağlayabilmesi için öğrenen organizasyon olma mecburiyetleri vardır 

(Özdevecioğlu, 2003:34). 

 Örgütlerin, günümüzün sürekli değişen ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri, 

sahip oldukları insan kaynaklarına bağlıdır. Değişimin ötesine geçebilmek için çevresiyle 

sürekli iletişim kuran ve çevresinden sistematik olarak bilgi toplayan, bunları de 

değerlendirerek kendi faaliyetlerine yön veren organizasyonlar, geleceğini garanti altına 

alan, yani varlıklarını ve rekabet avantajlarını sürdürecek organizasyonlar olacaktır. Bu da 

ancak örgütlerin, öğrenen birer organizma veya “öğrenen organizasyon” haline gelmeleri 

ile mümkün olacaktır (Sayan, 2006:15-16). 

 Öğrenen organizasyonların önemi;  kişiler gibi organizasyonların da kendini 

geliştirmesinin hayat boyu süren bir süreç olarak görmesinden kaynaklanmaktadır.  Bu da 

bugün yaşadığımız bilgi çağının önemli bir kavramı olan bilgi eskimesi kavramıyla 

mücadelede etkili bir araç olacaktır (Çoban, 2006:28). 
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 Öğrenen örgütler yeteneklerimizi keşfedip uygulama alanı bulma fırsatı sunar, 

bütünlük, birbirine bağımlılık, kolektif çaba ve zeka gibi insanlığın en derin değerlerine 

ulaşmayı hedefler. Đnsanlığın temel öğrenme tutkusuna destek olup onu zenginleştirmeyi 

amaçlayarak, birilerinin başkaları için neden gerekli olduğunun mantıksal açıklamasını 

yapar. Örgütsel gelişmeye teknik bir yaklaşım kazanıp kaliteye ulaşmak için ışık tutabilir 

(Töremen, 2001:18). 

 Emniyet Teşkilatı ve polis hizmetlerinde öğrenen organizasyon anlayışının 

yerleşmesi ile kurumsal ve bireysel anlamda pek çok avantaj beraberinde gelecektir. Bu 

avantajları elde edebilmek için, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu veya olacağı 

gibi reformist bazı adımların atılması gerekmektedir. Her şeyden önce, öğrenme ikliminin 

teşkilat içinde oluşturulması, atılacak ilk adımlardan biri olmalıdır (Özdevecioğlu, 

2003:34). 

Kısaca öğrenen organizasyonun gereklilik nedenleri şöyle sıralanabilir;  

• Organizasyonlar arasında ayakta kalabilmek,  

• Rakiplerle başa çıkabilmek,   

• Đç ve dış müşterilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek, 

• Verimlili ği artırmak,  

• Etik değerlerle etkinliği sağlayabilmek,  

• Hataları en aza indirmek,  

• Organizasyonun toplu zekasını yükseltmek (sinerji oluşturmak),  

• Motive edici iş ortamı oluşturmak,  

• Personelin seviyesini yükseltmek, 

• Organizasyonun gücünü arttırmak, personelin gelişme ve beceri kazanmasını 

desteklemek,  

• Organizasyona yeni bir ruh vermek, 

• Yeni ürün, bilgi ve hizmetlere katkıda bulunmak.(Çam, 2008) 

Öğrenerek kendini yenileyen, değişen ve güncel olabilmeyi başaran öğrenen 

organizasyonlar, hedeflerine daha kolay ulaşmakta, uygulamak istediklerini daha çabuk 

hayata geçirebilmektedir (Çam:2008). Emniyet teşkilatının da bu çerçevede kendisini 

yenilemesi gerekmektedir. Özdevecioğlu (2003)’na göre polis hizmetlerinin veya genel 
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olarak emniyet teşkilatının öğrenen organizasyon olmasını gerektiren çağdaş eğilimler 

şunlardır: 

1. Teknolojik gelişme 

2. Kamusal hizmetlerde kalite beklentisinin artması 

3. Toplumsal değişim 

4. Toplumsal hareketlilik 

5. Suç ve suçluların tür, sayı ve nitelik olarak değişmesi 

6. Polisin görevlerinin tür ve özelliklerinin değişmesi 

7. Çeşitli nedenlerle polisin etkinlik ve verimliliğinin düşmesi 

8. Halkın polisten beklentilerinin değişmesi 

9. Polisin genel politikalarındaki değişim 

10. Yeni yasalarla polise daha çok görevler verilmesi 

11. Görevlerde etkinlik ve verimlilik sağlamak 

12. Gelişmiş ülkelerin polisiye uygulamalarına ve Avrupa Birliğine uyum 

sağlamak. 

Organizasyonlarda Öğrenme Yetersizliği 

 Çoğu organizasyonun iyi öğrenememesi bir tesadüf değildir. Tasarlanma ve 

yönetilme şekilleri, insanların işlerinin tanımlanma şekli ve daha da önemlisi, bizlere 

öğretilen düşünme ve karşılıklı etkileşime girme şekli (sadece organizasyonlara değil, daha 

geniş kesimde) temel öğrenme yetersizliklerini yaratmaktadır. Bu yetersizlikler akıllı, 

kendini işine adamış insanların çabalarına rağmen etkinliğini sürdürmektedir. Çoğu kez 

problemleri çözmek için ne kadar çok çaba harcarlarsa, sonuçlar o kadar kötü olmaktadır. 

Öğrenme adına olup biten ne varsa, bu öğrenme yetersizliklerine rağmen olmaktadır. 

Çünkü bu yetersizlikler tüm organizasyonları bir ölçüde istila etmiştir (Senge, 2006:27). 

Senge’ye göre organizasyonlarda yedi öğrenme yetersizliği vardır. 

1. Pozisyonum neyse ben oyum 

 Đşimize sadık kalmamız bize belletilmiştir, öylesine ki işimizi kendi kimliğimizle 

karıştırırız. Organizasyonlarda insanlar sadece kendi pozisyonları üzerinde 

yoğunlaştıklarında, tüm pozisyonların birlikte iş görmesiyle ortaya çıkan sonuçlar için pek 

sorumluluk duygusuna sahip olmazlar. Dahası, sonuçlar hayal kırıklığına uğratıcı 
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olduğunda, bunun neden kaynaklandığını kestirmek çok zor olabilir. Tüm yapabileceğiniz, 

“birinin i şi bozduğunu” varsaymaktır ( Senge, 2006:27-28). 

2. Düşman dışarıda 

 Her birimizde işler ters gittiğinde bundan bir başkasını sorumlu tutma eğilimi 

vardır. “Düşman dışarıda” sendromu aslında “Pozisyonum neyse ben oyum” anlayışının ve 

bu bakışın teşvik ettiği dünyaya sistemsiz bakma yollarının bir yan ürünüdür. Sadece kendi 

pozisyonumuz üzerinde yoğunlaştığımızda, eylemlerimizin bu pozisyonun sınırlarının 

ötesine uzandığını göremeyiz. Bu eylemlerimiz, geri dönüp bize rahatsızlık veren sonuçlar 

doğurduğunda, bu yeni problemleri yanlış algılamayla dışardan kaynaklanan problemler 

olarak düşünürüz. Tıpkı kendi gölgesi tarafından kovalanan kimse gibi, biz de onları bir 

türlü başımızdan atamayız.( Senge, 2006:28-29) 

3. Sorumluluk üstlenme kuruntusu (illusion) 

 Çok sık olarak, “önceden etkin olma” tepkisel olmanın örtülü halidir. “Dışarıdaki” 

düşmanla mücadele ederken giderek daha saldırgan bir tutum alırsak, adını ne koyarsak 

koyalım, tepkisel davranıyoruzdur. Gerçek önceden etkin olma kendi problemlerimize 

nasıl katkıda bulunduğumuzu görmekle başlar. Bu kendi düşünme tarzımızın bir ürünüdür, 

duygusal durumumuzun değil.( Senge, 2006:30) 

4. Olaylara takılıp kalma 

 Bugün hem organizasyonların, hem de toplumların hayatta kalmasına yönelen 

birincil tehditler ani olaylardan değil, yavaş ve tedrici kademeli süreçlerden gelmektedir. 

Đnsanların düşünmesinde kısa dönemli olaylar ağır basıyorsa, bir organizasyonda üretici 

öğrenme sürdürülemez. Olaylar üzerinde yoğunlaşırsak, yapabileceğimiz en iyi şey bir 

olayı meydana gelmeden önce tahmin etmektir. Böylece optimal şekilde tepki 

gösterebiliriz. (Senge, 2006:31) 

5. Haşlanmış kurbağa meseli 

 Bir kurbağayı kaynar suyun içine koysanız kendini hemen dışarı atmaya 

çalışacaktır. Ama eğer bir kurbağayı oda sıcaklığında suyun içine koyarsanız ve 

korkutmazsanız, öylece kımıldamadan duracaktır. Bu arada su sıcaklığını yavaş yavaş 
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artırırsanız, çok ilginç bir şey olur. Sıcaklık yükselirken kurbağa hiçbir şey yapmaz. 

Tersine, halinden keyfi çok yerinde gibi görünmektedir. Sıcaklık yavaş yavaş arttıkça, 

kurbağa gittikçe daha çok sersemleyecektir, ta ki kaptan dışarı çıkacak hali kalmayana 

kadar. Onu dışarı fırlamaktan alıkoyacak hiçbir şey olmamasına rağmen, kurbağa orada 

oturup haşlanmayı bekleyecektir.( Senge, 2006:31) 

 Yavaş seyreden, kademeli süreçleri görmeyi öğrenmek telaşlı hızımızı yavaşlatıp 

dramatik olan kadar ince, görülmesi zor olana da dikkat etmeyi gerektirir (Senge, 

2006:32). 

6. Tecrübeyle öğrenme hayali 

 En güçlü öğrenme doğrudan tecrübeyle olur. Eğer eylemlerimizin sonuçları 

öğrenme ufkumuzun ötesinde ortaya çıkıyorsa, dolaysız, doğrudan tecrübeyle öğrenmek 

olanaksız hale gelir. Organizasyonların karşı karşıya kaldığı esas öğrenme ikilemi burada 

yatar: En iyi tecrübeyle öğreniriz, ama hiçbir zaman çok önemli kararlarımızın çoğunun 

sonucunu doğrudan yaşamayız ( Senge, 2006:32-33). 

7. Yönetici takım miti 

Çoğu zaman iş dünyasında takımlar zamanlarını kendilerine ait söz geçirecek alan 

için mücadele etmekle geçirir, kendilerini kişisel olarak sevimsiz gösterecek şeylerden 

kaçınır ve herkesin takım kolektif stratejisinin arkasında olduğu izlenimini vermeye 

çalışırlar, ciddi itiraz ve çekincelere sahip olanlar bunları açıkça ifade etmekten kaçınırlar 

ve ortak kararlar ya herkesin kabul edebileceği, sineye çekebileceği ya da bir kişinin gruba 

yamadığı görüşünü yansıtan sulandırılmış uzlaşmalar olur. Ortada bir anlaşmazlık varsa, 

bu genel olarak suçlayıcı, görüşleri kutuplaştırıcı bir tarzla ifade edilir ve varsayımlarla 

tecrübedeki farklılıkların takımın bir bütün olarak öğrenebileceği tarzda ortaya serilmesi 

başarılamaz (Çoban, 2006:104). 

 Yönetici takım organizasyonun farklı işlevlerini ve uzmanlık alanlarını temsil eden 

sağduyulu ve tecrübeli yöneticilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Bu kişiler bir 

araya gelip organizasyon için kritik öneme sahip bulunan ve karmaşık, tüm işlevlere 

yayılan sorunları seçip toparlayacaklardır.( Senge, 2006:33-34) 
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Öğrenen Organizasyonlar Đle Geleneksel Organizasyonlar Kıyaslaması 

 Öğrenme özellikleri açısından öğrenen organizasyonlar ile geleneksel 

organizasyonlar arasındaki farkları şu şekilde belirtmek mümkündür (Braham, 1995:18). 

Tablo 1: Öğrenen Organizasyonlar Đle Geleneksel Organizasyonlar Arasındaki Farklar 
 

ÖĞRENME 

ÖZELL ĐKLER Đ 

GELENEKSEL 

ORGANĐZASYONLAR  

ÖĞRENEN 

ORGANĐZASYONLAR  

Öğrenen kim? 

Bir yerlere gönderilenler, 

ödüllendirilenler ya da benzer 

gruplar (yöneticiler, satış 

elemanları) 

Herkes: tüm çalışanlar tüm 

bölüm ve düzeydeki elemanlar. 

Öğreten kim? 
Kurum içinden eğitimci ya da 

dışarıdan gelen uzmanlar. 

Đşe en yakın olan kişiler, 

eğitimciler, uzmanlar. 

Sorumlu kim? Eğitim departmanı Herkes 

Đnsanlar ne tür 

öğrenme araçları 

kullanır? 

Dersler, iş sırasında eğitim, 

Usta-çırak ilişkisi, formal 

eğitim, öğrenme planları. 

Dersler, iş sırasında eğitim, 

öğrenme planları, kıyaslamalar, 

ekipler, kişisel çabalar, ikili 

çalışmalar. 

Çalışanlar ne zaman 

öğrenirler? 

Zorunlu olduklarında, ilk 

birkaç ay, gerek olduğunda. 
Her zaman, uzun dönemli. 

Çalışanlar ne tür 

beceriler öğrenirler? 
Teknik 

Teknik, ticari, kişiler arası, 

öğrenmeyi öğrenirler. 

Nerede öğrenirler? Sınıflarda, iş yerinde 
Sınıflarda, toplantılarda, 

işyerinde ve dışında 

Zamanlama Bugünün ihtiyaçları Gelecekteki ihtiyaçlar 

Duygular Çoşkusuz Coşkulu 

Öğrenen Organizasyonların Disiplinleri 

 Öğrenen organizasyon disiplinlerini şu beş başlık altında incelemiştir: 

1. Sistem düşüncesi 

2. Kişisel ustalık 

3. Zihni modeller 
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4. Paylaşılan görme gücünün oluşturulması 

5. Takım (ekip) halinde öğrenme (Senge, 2006:14-18). 

Sistem Düşüncesi 

 Öğrenen örgütlerle ilgili disiplinleri bir araya getiren “sistem düşüncesidir”. Sistem 

düşüncesi, diğer disiplinleri güçlendirerek, bize, bütünün parçaların toplamından daha fazla 

olduğunu hatırlatır. Sistem düşüncesi, bireylerin kendilerini ve dünyalarını kavramalarında 

yeni bir yol ortaya koyar (Gürsel, 2002:277). 

 Sistem düşüncesi,  parçaları görmekten bütünü görmeye,  insanları çaresiz tepki 

verenler olarak görmekten kendi yaşamlarına şekil veren aktif katılımcılar olarak görmeye, 

bugüne tepki göstermekten,  yarını yaratmaya doğru bir zihniyet değişimi ile ilgilidir.  

Sistem düşüncesi zihinsel modelimizi tamamen değiştirmekle ilgilidir.   

 Bu değişimle birlikte,  

•  Doğrusal sebep-sonuç zincirlerinden çok, karmaşık ili şkileri kavramak   

• Anlık resimlerden çok, değişim süreçlerini kavramak yoluna gireriz (Çoban, 

2006:60). 

 Sistemin parçaları birbirinden ayrı kaldığı sürece, sistem bütünlüğünü yansıtan 

organizasyonlar gibi anlam ifade etmez. Örneğin bir yapbozun parçalarını 

birleştirmediğimizde birçok anlamlar yüklenebilir. Ancak parçalar birleştiği zaman, bu 

yapbozun anlam kazanacağı söylenebilir. Đşte sistem de bunun gibi belli parçaları 

birleştirilip bütünsel bakılarak daha doğru anlaşılabileceği söylenebilir (Kıngır ve Mesci, 

2007:74). 

 Sistem düşüncesi, öğrenen organizasyonun en ince yönünü anlaşılır kılar: bireylerin 

kendilerini ve dünyalarını yeni kavrama yolu. Bir öğrenen organizasyonun merkezinde bir 

zihniyet değişikli ği yatar: Kendimizi dünyadan ayrı olarak görmekten dünyayla bağlantılı 

olarak görmeye, problemlerimizi dışardan bir başkasının veya başka bir şeyin yol açtığı 

problemler olarak görmekten kendi eylemlerimizin yaşadığımız problemleri nasıl 

yarattığını görmeye yönelen bir zihniyet değişikli ği. Öğrenen organizasyon insanların 

kendi gerçekliklerini nasıl yaratacaklarının keşfettikleri bir yerdir. Nasıl 

değiştirebileceklerini de (Senge, 2006:21). 



 28 

 

Ki şisel Ustalık 

 Kişisel ustalık (hâkimiyet) kişisel görme ufkumuza sürekli olarak açıklık 

kazandırma ve onu derinleştirme, enerjilerimizi odaklaştırma, sabrımızı geliştirme ve 

gerçekliği objektif olarak görme disiplinidir. Bu, öğrenen organizasyonun bir temel taşı, 

manevi temelidir (Senge, 2006:16). 

 Bir örgütün öğrenme isteği ve kapasitesi kendi üyelerininkinden daha büyük 

olamaz. Örgütler, sadece, bireyler aracılığıyla öğrenirler. Bireysel öğrenme, örgütsel 

öğrenmeyi garantilemez, ancak, bireysel öğrenme olmadan da örgütsel öğrenme olamaz 

(Gürsel, 2002:272). 

 Yetenek ve beceri üzerine kurulu olmakla birlikte kişisel ustalık yetenek ve 

becerinin ötesine geçer. Ruhsal gelişimi gerektirmekle birlikte ruhsal açılışın da ötesine 

geçer. Đnsanın yaşamına yaratılan bir yapıt olarak yaklaşması, yaşamın tepkici bir açıdan 

değil de, yaratıcı bir açıdan yaşanması anlamına gelir (Senge, 2006:157). 

 Kişisel ustalık bir disiplin haline geldiğinde, iki eylemi ortaya çıkarır: 

1. Kendimiz için neyin önemli olduğunun (Kişisel vizyon) aydınlığa 

kavuşturulması, 

2. Mevcut gerçekleri daha net görebilmeyi öğrenmek (Gürsel, 2002:272). 

 Kendimiz için önemli olan şey vizyonumuzdur. Kişisel vizyon, insanın içinden 

gelir. Amaçlarımız, hedeflerimiz vardır. Amaç, bir yöneliş, genel bir başlıktır. Vizyon ise, 

belirli bir yön ve arzulanan bir geleceğin resmidir. Amaç soyut, vizyon ise somuttur 

(Gürsel, 2002:272). 

 Vizyon (istediğimiz şey) ile mevcut gerçekliğin net bir resminin(istediğimiz şeye 

göre nerede duruyoruz) yan yana getirilmesi, “yaratıcı gerilim” dediğimiz şeyi doğurur. 

Kişisel ustalığın özü,  kendi yaşamlarımızda yaratıcı gerilimi nasıl doğurup 

sürdüreceğimizi öğrenmektir. Bu bağlamda “öğrenmek” daha fazla bilgi edinmek anlamına 

gelmez, söz konusu olan hayatta gerçekten istediğimiz sonuçları üretme yeteneğini 

genişletmektir. Bu hayat boyu üretici öğrenmedir ve her düzeyde bunu uygulayan insanlara 

sahip olmadıkça, öğrenen organizasyonlarda mümkün olmaz (Senge, 2006:158). 
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 Yüksek kişisel ustalık düzeyindeki insanlar sürekli bir öğrenme halinde yaşarlar. 

Hiçbir zaman “varmazlar”. Bazen dil “kişisel ustalık” temrinde olduğu gibi, yanıltıcı bir 

kesinlik duygusu uyandırır. Ancak kişisel ustalık sahip olduğumuz bir şey değildir. Bir 

süreçtir. Hayat boyu süren bir disiplindir. Yüksek kişisel ustalığa sahip olduğunuz bir şey 

değildir. Bir süreçtir. Hayat boyu süren bir disiplindir. Yüksek kişisel ustalığa sahip 

insanlar bilgisizliklerinin, yetersizliklerinin, yetişme alanlarının had safhada 

bilincindedirler (Senge, 2006:159). 

Zihni Modeller 

 Zihni modeller, zihnimizde yerleşmiş varsayımlar, genellemeler, resimlerden oluşur 

ve çevreyi algılayışımızı etkilerler. Zihni modelleri yönetme disiplini, dünyanın işleriyle 

ilgili iç imgelerimizi açığa çıkarma sınama ve düzelmeyi içerdiği için, öğrenen örgütler 

disiplini içinde önemli bir yer tutar (Gürsel, 2002:274). 

 Bir organizasyonun zihni modellerle çalışma kapasitesini geliştirmek hem yeni 

becerilerin öğrenilmesini, hem de bu becerilerin günlük pratikte yer almasını sağlayacak 

kurumsal yeniliklerin uygulanmasını gerektirir (Senge, 2006:206). 

 Sistem düşüncesi zihni modellerle etkili bir şekilde çalışmak için eşit ölçüde 

önemlidir. Çağdaş araştırmalar, zihni modellerimizin büyük bir kısmının kusurlu olduğunu 

gösteriyor. Kritik geri besleme ilişkilerine sahip değiller, zamandaki gecikmeleri yanlış 

değerlendiriyorlar ve çoğu kez göze görünür veya belirgin olan değişkenler üzerinde 

odaklaşırlar (Senge, 2006:224). 

 Sistem düşüncesi ile zihni modellerin bütünleştirilmesinden kazancımız sadece 

zihni modellerimizi (ne düşündüğümüz) iyileştirmek olmayacak, düşünce yollarımız da 

değişecektir: Olayların ağır bastığı zihni modellerden uzun dönemli değişim kalıplarını 

(pattern) ve bu kalıpları üreten temeldeki yapıları teşhis eden zihni modellere geçilecektir 

(Senge, 2006:225).  

Paylaşılan Vizyon Oluşturma 

 Örgütler, kapsamı ve türü birbirinden farklı da olsa, çalışanlarını ortak bir kimlik ve 

kader duygusu etrafında toplamak isterler. Paylaşılan vizyon, geleceğe yönelik olarak 

paylaşılan resimleri ortaya çıkarma becerisini kapsar. Paylaşılan vizyon, çalışanları örgüte 

uzun dönemli bağlanmaya, görev almaya özendiren resimlerdir. 
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 Bir vizyonun paylaşılır olması için: 

1. Bireylerin aynı resmi taşımaları, 

2. Bu vizyonunun ancak birlikte elde edileceği düşüncesinde olmaları gerekir 

(Gürsel, 2002:275). 

 Ortak (paylaşılan) vizyon bir fikir değildir. Hatta özgürlük türünden önemli bir fikir 

bile değildir. Daha ziyade insanların yüreklerinde tutuşan etkili bir güçtür. Bu gücü 

esinleyen bir fikir olabilir,  ama bir kere yol alınca-  birden fazla kişinin desteğini 

kazanacak kadar zorlayıcıysa-, o zaman artık bir soyutlama olmaktan çıkar. Elle tutulur, 

somut bir şey olur. Đnsanlar onu var olan bir şeymiş gibi görmeye başlar. Đnsan ilişkilerinde 

ortak (paylaşılan) vizyon kadar güçlü pek az etken vardır (Çoban, 2006:78). 

 Paylaşılan vizyonlar kişisel vizyonlardan çıkar. Enerjilerini böyle sağlar ve 

bağlanmayı böyle teşvik ederler.  Aslında insanların kişisel vizyonları normal olarak aile, 

organizasyon içlerinde yaşadıkları topluluk ve hatta dünyaya ilişkin boyutları da kapsar. 

Đlgilenmenin (aldırmanın) kökeni insanın kendi değerler, kaygılar ve özlemler bütününde 

yatar. Bu nedenle paylaşılan bir vizyona gösterilen gerçek ilginin kökeni kişisel 

vizyonlardadır. Paylaşılan vizyon oluşturmaya önem veren organizasyonlar sürekli olarak 

mensuplarını kendi kişisel vizyonlarını geliştirmeye yüreklendirirler. Đnsanların kendi 

vizyonları yoksa,  bütün yapabilecekleri,  bir başkasınınkini sahiplenmektir.  Bunun sonucu 

ise bağlılık değil,  uyum olur.  Kişisel ustalık,  paylaşılan vizyonlar geliştirmenin emelidir. 

Bu sadece kişisel vizyon demek değil, aynı zamanda gerçeğe bağlılık ve yaratıcı gerilim 

demektir. Bunlar kişisel ustalığın ayırt edici özellikleridir (Çoban, 2006:79). 

 Paylaşılan vizyonun temelinde bireysel vizyonlar yer almaktadır. Vizyon ile 

bulunan nokta asındaki farka ise "yaratıcı gerilim" adı verilmektedir. Bu, örgüt içinde 

olumsuzluk yaratan bir gerilim olmaktan ziyade hedefe ulaşma yolundaki arzuları 

perçinleyen bir etkendir. Yaratıcı gerilim ile bireyler ulaşmak istedikleri noktanın 

neresinde olduklarını görürler. Böylece hem izledikleri yolu değerlendirme hem de 

yöntemlerinde değişiklikler yapma imkanları olacaktır. Yaratıcı gerilim ve bireysel 

hakimiyet, paylaşılan vizyon oluşturmanın temelinde yatan faktörlerdir. Dolayısıyla her 

bireyin öncelikle kendi vizyonu ve bireysel hakimiyeti olmalıdır (Öğütçü, 2006:52). 
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Takım Halinde Öğrenme 

 Takım halinde öğrenme, insan gruplarının bireysel perspektiflerinin ötesinde yatan 

büyük resmi görebilme becerilerin geliştirir. Modern örgütlerdeki temel öğrenme birimi 

bireyler değil takımlardır. Takımlar öğrenmedikçe, örgütler de öğrenemez. Takım halinde 

öğrenme, ortak vizyon geliştirme ve kişisel ustalık disiplinlerinin üzerine oturur. Ancak 

sadece bunlar yeterli değildir. Örgütlerde takım halinde öğrenmenin üç önemli boyutu 

vardır: 

1. Karmaşık sorunlar üzerinde iç görüsel bir düşünme ihtiyacı vardır. 

2. Yenilikçi, eşgüdümlü eyleme ihtiyaç vardır. 

3. Takım üyelerinin, diğer takımlar üzerinde etkisi vardır. Örneğin üst 

düzeydeki bir takımın eylemlerinin çoğu, başka takımlar aracılığıyla yürütülür. 

Böylece öğrenen bir takım, diğer takımları da sürekli olarak geliştirir (Gürsel, 

2002:275-276). 

 Takım halinde öğrenme hizalanma ve bir takımın üyelerinin gerçekten arzuladığı 

sonuçları yaratma kapasitesini geliştirme sürecidir. Ortak vizyon geliştirme disiplini 

üzerine kurulur. Aynı zamanda kişisel ustalık üzerine de kurulur, çünkü yetenekli takımlar 

yetenekli bireylerden oluşur. Ancak ortak vizyon ve yetenek yeterli değildir. Önemli olan 

takımın üyelerinin nasıl birlikte hareket edeceklerini bilmeleridir.  Bir düzeyden sonra 

bireysel öğrenme, örgütsel öğrenme için pek önemli değildir. Bireyler ha bire öğrenirler, 

ama yine de örgütsel öğrenme çıkmaz ortaya. Ama takımlar öğrenirse, tam organizasyon 

içinde öğrenme için bir mikro kozmos(küçük evren) haline gelirler. Kazanılan iç görüler 

eyleme dönüştürülür. Takımın başarıları organizasyonun tümü için birlikte öğrenme 

standardını belirleyebilir (Çoban, 2006:86). 

Takım çalışmasında bir grup insanın bir bütün olarak işlev yapmasına “hizalanma 

(alignment)” adı verilmektedir. Birçok takımda tek tek takım mensuplarının enerjileri 

birbirleriyle ters yönlerde işler. Kendi hayatlarında farklı yönlere giden ve farklı derecede 

“ki şisel güce” sahip kişilerin bir araya geldiği bir grup olarak takımın resmini çizseydik, 

şekil 2 deki gibi olurdu (Senge, 2006:255).  
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Şekil 2: Mensuplarının Enerjileri Ters Yönde Đşleyen Takım (Senge, 2006:255) 

 Görece olarak birbirleriyle hizalanmış takımın temel özelliği ziyan edilmiş 

enerjidir. Tek tek bireyler olağanüstü sıkı çalışıyor olabilirler, ama çabaları yeterince 

verimlilikte takım çabasına dönüşmez. Bunun tam aksi olarak eğer bir takım daha 

hizalanırsa, bir yön ortaklığı ortaya çıkar ve bireylerin enerjileri birbiriyle uyum içine girer 

(Şekil 3). Daha az enerji ziyan olur. Ortada bir amaç ortaklığı, paylaşılan bir vizyon ve 

birbirlerinin çabasını tamamlama yönünde bir anlayış vardır. Bireyler kendi kişisel 

çıkarlarını daha büyük takım vizyonu uğruna feda etmezler, daha ziyade paylaşılan vizyon 

kişisel vizyonlarının bir uzantısı haline gelir (Senge, 2006:255). 

 

Şekil 3: Mensuplarının Enerjileri Aynı Yönde Đşleyen Takım (Senge, 2006:256) 

Takım halinde öğrenme hizalanma ve bir takımın üyelerinin gerçekten arzuladığı 

sonuçları yaratma kapasitesini geliştirme sürecidir. Ortak vizyon geliştirme disiplini 

üzerine kurulur. Aynı zamanda kişisel ustalık üzerine de kurulur, çünkü yetenekli takımlar 
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yetenekli bireylerden oluşur ancak ortak vizyon ve yetenek yeterli değildir. Dünya, 

yetenekli bireylerden oluşan ve bir süre için aynı vizyonu paylaşıp da öğrenmeyi yine de 

başaramayan takımlarla doludur (Senge, 2006:257).  

Öğrenen organizasyonlar kurmak için en belirgin neden belki de böylesi 

organizasyonların sahip olması gereken yetenekleri anlamaya daha yeni başlıyor 

olmamızdır. Uzun bir zaman, öğrenen organizasyonlar oluşturma çabaları karanlıkta el 

yordamı ile aranmak gibiydi, ta ki böyle organizasyonların becerileri, bilgi alanları ve 

geliştirme yolları bilinene kadar. Öğrenen organizasyonları geleneksel otoriter “kontrol 

eden” organizasyonlardan ayıran temel fark belli temel disiplinlere hakim olunabilmesi 

olacaktır. “Öğrenen organizasyonun disiplinlerini” hayati kılan budur (Senge, 2006:13). 

Emniyet Teşkilatında öğrenen organizasyon olabilmek için bir bütün olarak 

izlenmesi gereken bazı stratejiler vardır. Bu stratejilerin ilki, tüm Emniyet Teşkilatı 

açısından bir iletişim altyapısı kurma stratejisidir. Kurulu bulunan sistemlerin de 

yenilenmesi ve yeni teknolojilerle değiştirilmesi gereklidir. Đkinci strateji entelektüel 

sermaye yönetiminin geliştirilmesidir. Polis seçiminde, eğitiminde, yetiştirilmesinde, 

geliştirilmesinde, emekli edilmesinde modern yönetim ve eğitim tekniklerinin kullanılması 

gereklidir. Üçüncü temel strateji, bireysel öğrenmeyi geliştirme stratejisidir. Teşkilat bir 

bütün olarak, kendi bünyesinde veya outsourcing yaparak tüm polislerin kendini 

geliştirmesine imkan vermelidir. Mevcut imkanlar ise değişen şartlara uygun olarak 

artırılmalıdır. Dördüncü strateji, bilgi yönetimi stratejisidir. Bilginin elde edilmesi, 

kullanılması, depolanması ve aktarılması için yeni yöntemler geliştirilmelidir. Beşinci 

strateji, yenilik stratejisidir. Yukarıdaki stratejilerin bir devamı olarak yenilik tüm kurum 

ve kuruluşlar için yeni yüzyılın temel stratejilerinden biri olmalıdır (Özdevecioğlu, 

2003:35). 

TAKIM ÇALI ŞMASI 

 Takımları, önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda çalışmak için bir araya 

gelmiş, bir birine bağlı ve birlikte hareket eden en az iki kişiden oluşan topluluk şeklinde 

tanımlamak mümkündür. Öğrenen ve güçlendirilmiş bireylerin oluşturduğu takımlar 

kendini yöneten takımların özünü oluşturur. Bu tür takımlarda, değişik özelliklere sahip 

ancak ortak bir vizyonu paylaşan bireyler yer alır (Öğütçü, 2006:46). 
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 Öğrenme; takımlar ve içerisinde bireylerin yeni bilgiler üretmek üzere çabaladığı 

geniş ünitelerce desteklenmeli ve ortaya konmalıdır. Takımların öğrenmesi durumunda, 

tüm örgüt öğrenme için küçük bir evren haline gelir, kazanılan deneyimler eyleme 

dönüştürülüp geliştirilen beceriler başka bireylere ve başka takımlara propaganda 

yapılabilir, takımın başarıları örgütün tümü için birlikte öğrenme standardını belirleyebilir 

(Töremen, 2001:6). 

 Bireysel zeka düzeyleri yüksek olan bireylerden oluşan bir takımın kollektif zeka 

düzeyi, kendi üyelerininkinden daha düşük olmamalıdır. Bunun için sinerjiden 

faydalanılarak her bir üyenin bireysel performansı ve uzmanlığı optimal bir şekilde 

kullanılarak önemli projelere girişilmeli ve bir takımın ne kadar olağanüstü işler 

başarabileceği ispatlanmalıdır. Takımlar gerçekten öğrendiklerinde hem olağanüstü 

sonuçlar elde edilir, hem de üyeleri çok hızlı bir şekilde yetişebilirler.( Bayraktaroğlu ve 

Kutanış, 2002:58) 

 Takım halinde öğrenme hizalanma ve bir takım üyelerinin gerçekten arzuladığı 

sonuçları yaratma kapasitesini geliştirme süresidir. Ortak vizyon geliştirme disiplini 

üzerine kurulur. Aynı zamanda kişisel ustalık üzerine de kurulur, çünkü yetenekli takımlar 

yetenekli bireylerden kurulur (Serinkan, 2002). 

 Takım önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için bir araya gelmiş, birbirine 

bağımlı ve birlikte hareket eden iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu topluluktur (Eren, 

2004:463). 

 Takımın oluşturulmasına ve takım elemanlarının seçiminde aşağıdaki özelliklerin 

bulunmasına dikkat edilmelidir. Çünkü takımın hedef ve misyonunu başarılı ve etkin bir 

biçimde tamamlaması için bu özellikler gereklidir. 

1. Takımda üyeler arasında takımın hedefi, misyonu ve yetkileri bakımından 

tam bir anlaşma, takım üyeleri arasında da tam, açık ve hiyerarşik otoritenin 

sınırlamadığı ya da kısıtlamadığı bir iletişim serbestisi vardır. 

2. Takım üyeleri takımın görev (misyon) ve hedeflerine uygun bilgi, yetenek, 

beceri ve tecrübeye sahip kişilerden seçilmişlerdir. 
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3. Takım üyeleri, hedefe ulaşmak için ortak görev sorumluluğuna sahip, bilgi 

ve fikir paylaşımına açık, birbirleriye karşılıklı güvene dayanan ilişkileri olan 

kimselerdir. 

4. Takım üyeleri, yaratıcılık ve orijinalliği seven, yeni fikir ve düşünceler 

ortaya atan, başkaları tarafından ortaya konan orijinal fikirlere açık kimselerdir. 

Eleştirilerinde yıkıcı değil yapıcıdırlar. 

5. Takım içindeki görevli üyeler dar görev alanları ile sınırlı tutulmazlar. 

Geniş, esnek ve organik görev takımları kullanılır. Dar, katı, mekanik görev anlayış 

ve tanımlamalarından kaçınılır. 

6. Takımların amaç ve hedefleri her üye için anlamlı ve heyecan vericidir. Elde 

edilecek başarının sonucunu paylaşmak için üyeler güdülenmiş ve 

cesaretlendirilmişlerdir. 

7. Takım içinde üyeler sürekli öğrenme süreci yaşarlar. Karar verirken, plan 

yaparken sorun çözerken ve uygulama sürecini hayata geçirip yürütürken sürekli 

bilgi alırlar, birbirlerine bilgi aktarırlar ve devamlı surette görevi en iyi şekilde 

yapmak ve hedefe en iyi biçimde ulaşmak için durumu iyileştirme çabasını 

yaşarlar. 

 Çağdaş takımlarda hep birlikte işbirliği yapmanın ve takım ruhu içinde başarıya 

ulaşmanın ödülleri vardır. Ödüller bireysel olarak orijinal, yaratıcı ve yenilikçi fikirler için 

verildiği gibi, takımın başarısı sonucunda tüm üyeler için anlamlı bir şekilde de verilir. 

Takımın harmoni (ahenk) içinde çalışma başarısını gösterdiği için de ayrı bir ödül de 

verilebilir (Eren, 2004:472). 

 Takımın öğrenmesi durumunda, tüm örgüt üyeleri, öğrenme için küçük bir evren 

haline gelir. Kazanılan deneyimler eyleme dönüştürülüp geliştirilen beceriler başka 

bireylere ya da takımlara da aktarılabilir. Takımın öğrenme başarıları, örgütün tümü için 

takım halinde öğrenme standardını belirleyebilir. Örgütsel öğrenmenin oluşabilmesi için, 

örgüt içerisinde takım çalışması kültürünün oluşturulması gerekmektedir (Ergani, 

2006:10). 

 Liderler, takım çalışmasının gelişmesini desteklemelidirler. Bu çalışmalar sonucu 

elde edilen kendine güven duygusu sürekli gelişmeyi sağlar. Böylece organizasyonda 

kalite, maliyet ve hız üstünlüğü ve daha fazla rekabeti sağlayacaktır (Balta, 2006:67). 
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Takım çalışmasının başarısında rol oynayan faktörler; 

 Eren (2004:480-481)’e göre takım çalışmasının başarısında rol oynayan faktörler şu 

şekildedir: 

1. Takımın kuruluş amacının tüm üyelerce benimsenmiş olması. 

2. Elemanların birbirlerini daha iyi tanımaları ve sağlıklı bir etkileşimin 

sağlanması için takımın mümkün olduğunca az üyeden oluşması. 

3. Her üyenin amaca ulaşmaya katkıda bulunması. 

4. Sık sık, yüzyüze, samimi konuşma imkanı ve yakınlık. Böylece bütün üyeler 

birbirlerini tanıma imkanına kavuşurlar. 

5. Sürekli uygulama. Aynı kişilerle sürekli ve yoğun iletişim kurulduğunda bu 

kişilerin kapasiteleri ve neler yapabilecekleri hakkında bilgi edinilebilir. Bu bir 

bunalım halinde veya herhangi bir sorun ortaya çıktığında takım elemanlarının 

birbirleriyle uyum içinde düşünüp hareket etmelerini mümkün kılar. 

6. Üyelerin takım ruhuna sahip olarak faaliyet göstermesi. 

Takım ruhu denmekle kastedilen şudur: 

1. Ortak hedefe ulaşabilmek için diğer üyelerle birlikte hareket etmeye daima 

hazır olmak. 

2. Bireysel olarak diğer takım üyelerine ve sosyal bir grup olarak da takım ve 

misyonuna daima sadık olmak. 

3. Hedefleri gerçekleştirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamak. 

 Takım çalışması, organizasyon içinde kişiler arasında bağımsızlığı ve iletişimi 

geliştirip güven ortamının oluşmasına zemin hazırlar ve bu ortamın kalıcı olmasını sağlar 

(Cafoğlu, 1996:65). 

 Takımlar etkin olmak için, kendi üyelerini, işlerini yaparken kurdukları ilişkiler 

bağlamında gözlemeli, değerlendirmeli ve müdahale etmelidirler. Görevin sorumluluğunu 

paylaşmak, her takım üyesine kendi fikirlerini ifade etme, takım süreciyle ilgili iyileştirme 

yolları önerme hakkı ve sorumluluğu tanımaktadır (Serinkan, 2002). 

 Takım üyeleri güçlü iletişim kurma becerilerine sahip olmalıdırlar. Fikirlerini özlü 

biçimde ifade edebilme ve yargıları için kuvvetli dayanaklar gösterebilme becerisine ek 
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olarak, diğer arkadaşlarının söylediklerini iyi dinlemeli ve kendi görüşlerini de dikkate alan 

bir çerçevede dile getirmelidirler. Ayrıca muhalefetle karşılaşsalar bile kendilerinin aykırı 

görüşleri varsa bunları kuvvetli bir dille ortaya koymalı ve muhalif rolüne destek 

vermelidir (Serinkan, 2002). 

 Takım çalışması bütün ortamlar için geçerliliğini koruyan önemli bir çalışma 

şeklidir. Takım en önemli öğrenme aracıdır ve potansiyel öğrenme ortamı hazırlayıp, bazı 

yöntemleri kullanarak bunu sürekli uygulaması gerekir. Bunun içinde takımların çalışma 

sistematiğinin çok iyi bir şekilde bilinmesi gerekirken şu soruların sürekli canlı tutulması 

gerekir: 

1. Takımlar nasıl öğrenir? 

2. Öğrenme için onların nelere ihtiyacı vardır? 

3. En uygun teknikler nelerdir? 

4. Kimlerden oluşmaktadır? 

5. Bu teknikler nasıl kullanılır?( Cafoğlu, 1996:72) 

 Polis hizmetleri toplumsal nitelikli hizmetlerdir. Bu hizmetlerin bazıları, toplum 

açısından kritik değere sahiptir ve hizmeti yerine getirenler açısından streslidir. Bu stresi 

ve toplumsal baskıyı en aza indirebilmek için polislerin takım ruhu ile çalışmaları 

gerekmektedir. Öğrenen organizasyon olma polislerin takım anlayışıyla çalışmalarına 

yardımcı olacaktır (Özdevecioğlu, 2003:33). 

 Đyi bir öğrenme ikliminin mevcut olduğu, çalışanlarının da öğrenmeye istekli 

olduğu bir organizasyonun öğrenen organizasyon olabilmesi için, yönetimin başında 

öğrenen bir lider olması gerekmektedir. Aksi halde organizasyon tam olarak bir öğrenen 

organizasyon olması sağlanamayabilir ve çalışanların öğrenmeye olan istek ve arzuları da 

zamanla yok olup gidebilir. 

ÖĞRENEN ORGANĐZASYONLARDA L ĐDERLER 

 Belirli amaç ve hedeflere yönelmiş insan gruplarının oluşturulması ve harekete 

geçirilmesi her insanda kolay kolay bulunmayan ayrı bir beceri ve ikna etme yeteneklerini 

gerektirmektedir. Liderlik konusunda ortaya atılan birçok tanımlar incelendiği ve bir sentez 

oluşturulmaya çalışıldığı takdirde bu kavramı, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında 
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toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme yetenek ve 

bilgilerinin toplamıdır diye tanımlayabiliriz (Eren, 2004:431). 

 Öğrenen lider, öğrenen örgüt modeline uygun davranışlar gösterebilen liderdir. 

Öğrenen örgütlerde liderlik yapabilecek kişi geleneksel liderlik davranışlarından oldukça 

farklı davranışlar gösterecektir. Öğrenen örgütlerin liderleri; planlayan, yöneten ve eğiten 

olarak üç önemli rolü yerine getirmeye çalışırlar. Diğer liderlik yaklaşımlarından farklı 

olarak öğrenen lider yaklaşımında öğrenmeden sorumlu olma, liderlik davranışının temel 

boyutu olarak görülmektedir (Çelik, 2000:117). 

 Bir örgütte öğrenmenin ortaya çıkmasında; yönetimin ilk sorumluluğu öğrenmeyi 

teşvik edecek bir iklim oluşturmaktır. Yönetimin görevi kontrol etmek değil; yapıcı 

diyalogu oluşturmak, deneyim sürecini kolaylaştırmaktır.  Yöneticiler bu görevi 

tamamlayınca görevliler öğrenmeye doğru yönelmek durumundadırlar. Öğrenen bir 

örgütte, görevliler bilginin kullanılması, araştırılması ve bir araya getirilmesinden 

sorumludurlar (Töremen, 2001:31). Öğrenen organizasyonda tüm yöneticiler, 

araştırmalarla, geri beslemelerle ve deneyim kazanmalarına imkan vererek çalışanların 

öğrenmelerini kolaylaştırmalıdır (Özdevecioğlu, 2003:34). 

 Đşgörenlerin öğrenmeleri ve öğrendiklerini yaptıkları işe uygulamaları, işletmenin 

öğrenmeye ne kadar önem verip vermediği ve öğrenmeyle ilgili ortamın nasıl olduğuna 

bağlı olarak değişecektir (Çırpan, 1999:28). Bir organizasyonda bireylerin rollerini 

gerçekleştirebilmeleri için elverişli bir havanın olması gerekir. Bu ortamın elverişli 

olabilmesi çeşitli değişkenlere bağlıdır. Özellikle stratejik parçaların birbirine 

kaynaştırılması süreci bu havanın yaratılmasında büyük öneme sahiptir (Gürsel, 2003:21). 

 Bursalıoğlu(1987:142)’na göre iyi bir yöneticinin karar vermede izlemesi gereken 

ilkeler şu şekildedir: 

1. Grup dinamiğini anlamalı, fakat kullanmaya kalkışmamalıdır, 

2. Güdüleyen, uzlaştıran ve koordine eden bir eylem göstermelidir, 

3. Karar sürecinde, astlarına ve o kararın etkileyeceği kimselere katılma olanağı 

vermelidir, 

4. Etrafında demokratik bir hava yaratmalıdır, 

5. Grup çalışmalarında amacı kaybetmemelidir, 
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6. Kooperatif yöntemlerin önemini kavramalıdır, 

7. Grup kararlarının sınırlarını çizmelidir, 

8. Kararlarda fikir birliği sağlamaya çalışmalıdır, 

9. Grubun başarısı ve sürekliliğini amaçlamalıdır, 

10. Örgütün yapısını iyi kurmalıdır, 

11. Grup değer ve davranışlarını dikkate almalıdır, 

12. Takdir hakkını kullanırken, kamu yararını gözetmelidir. 

  Öğrenen örgüt yeni bir liderlik anlayışı gerektirir. Geleneksel liderlik 

anlayışında lideri etkili kılan beceri ve davranışlar öğrenen örgütte verimliliğe karşı 

unsurlar olarak ortaya çıkabilir (Töremen, 2001:34). Etkili öğretim, grubun ve üyelerin 

bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirme süreci olarak görülmektedir. Ancak, liderlik 

açısından, yoğunluk öğretme üzerinde değil, öğrenme üzerindedir. Çünkü öğretimin etkili 

olabilmesi için, öğrenmenin meydana gelmesi gereklidir (Balta, 2006:63). 

 Öğrenen örgütlerdeki bireyler için, ne öğrenebilecekleri, ne bildiklerinden, 

karmaşık sorunlar da basit sorunlardan daha önemlidir. Bu örgütsel yetenekleri geliştirmek 

için vizyon, sabır ve cesaret gereklidir. Bu nedenle öğrenen örgütlerdeki liderler, yeni 

örgütü ve yetenekleri inşa edecek olandır. Onlar hiyerarşik konumları ne olursa olsun, önde 

yürüyecek olandır. Böylesi bir liderlik ise mutlaka ortak çalışmaya ihtiyaç duyacaktır 

(Gürsel, 2002:282). 

 Geleceğin örgütlerinin öğrenen örgütler olarak görülmesi, bu örgütlere liderlik 

yapacak kişilerin davranış ve rollerinin yeniden gündeme getirilmesi gerekliliğini ortaya 

çıkarmıştır. Öğrenen örgütlere liderlik yapacak kişilerin her şeyden önce öğrenen liderler 

olması gerekir. Öğrenen lider, birinci derecede öğrenme sorumluluğunu kendi kişili ğinde 

taşıyan ve astlarının öğrenmesinden sorumlu olan liderdir. Öğrenen lider, sürekli olarak 

kendini geliştirme sorumluluğunu taşımak zorundadır (Çelik, 2000:127-128). 

 Öğrenen organizasyonlarda liderlerin dört temel rolü bulunmaktadır (Yazıcı, 2001: 

192):  

1. Liderler, öncelikle düşünce ve davranışlarıyla, kendilerinin öğrenmeye ve 

gelişmeye açık insanlar olduklarını kanıtlamalı ve bu yönde gösterilecek çabalarda 
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aktif rol üstlenmelidirler. Ancak bu sayede kurulan bir etkileşim sonucu 

çalışanların tutum ve davranışları yönlendirilebilir.  

2. Öğrenme ve gelişme fırsatlarını tüm çalışanlarına sunma görevini ve destekleyici 

rolü üstlenmelidirler.  

3. Öğrenme fırsatlarını günlük işlerin içine entegre ederek, çalışanların her an 

öğrenme fırsatını bulabilecekleri bir sistem yaratmalıdırlar.  

4. Öğrenmenin diğer bölümler ve örgütün bütünü için taşıdığı önemi yayma 

misyonunu üstlenmelidirler. 

 Liderlik, liderin olağan üstü çekicilik ve manyetik etkilerini kullanmasından çok, 

gruptaki bilgi ve becerileri uzlaştırabilmesi görevidir. Gruptaki moral, işbirliği ve verim 

gibi eylemlerin liderin bireysel gerekseme ve farklara karşı gösterdiği duyarlık oranında 

yükseldiği veya düştüğü anlaşılmıştır. Bürokratik ortamdaki genişlik ve uzmanlık, bireysel 

olduğu kadar grup kararlarını da gerekli kılmış ve karar sürecine katılmayı artırmıştır. 

Böylece politika saptama toplu bir girişim olmuş ve emretme yerini koordine etmeye 

bırakmıştır (Bursalıoğlu, 1987:319). 

 Öğrenme iklimi olumlu olan işletmelerde yönetim; destekleyici, yardım etmeye 

istekli olarak algılanır. Yöneticiler, performans değerlendirmede dürüst ve yapıcı olarak 

görülürler. Aynı zamanda işgörenlerin değişik iş yapış biçimlerini kabul eder ve onlarla 

işbirliği yapar. Yönetimin desteklemiş olduğu öğrenme ortamlarında öğrenme için 

hazırlanmış, tasarımlanmış programlara katılan işgörenler teşvik edilir, takdir edilir, 

bilgilerinden yararlanılır ve harcamış oldukları zaman için cezalandırılmaz (Çırpan, 

1999:39). Balta (2006:56-64)’ya göre gelecekte etkin liderliğin temelini teşkil edecek 

vasıflar şunlardır: Vizyon, iletişim, yaratıcılık, dürüstlük ve güven, örnek olma becerisi, 

öğrenme, empati. 

 Örgüt liderlerinin örgütlerini ulaştırmaya çalıştıkları hedef olan öğrenen örgütlerin 

en temel özellikleri; 

• Mesleğinde derinliğe bilgi sahibi ve öz yetenekleri gelişmiş, öğrenmeyi 

öğrenmiş, bilgiyi kıskanmayan, bilgi paylaşımına açık, bilgiye nasıl 

ulaşılabileceğini bilen, araştıran ve sürekli gelişen, yenilikçi ve yaratıcı, 

değişime açık ve esnek, takım halinde çalışabilen çalışanlara sahip olmak, 
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• Örgütte öğrenmeyi sürekli ve kalıcı kılacak bir eğitim mekanizmasına sahip 

olmak, 

• Örgütsel düzeyde bilgi paylaşım kültürüne sahip olmak, 

• Sahip olunan örgütsel bilgiyi yönetebilmektir (Atak ve Atik, 2007:65). 

  Liderin başarısı, izleyenler grubunun bütünlüğü sürdürmesine, hatta onu 

büyütmesine bağlıdır. Ancak fiziki büyümeyi sağlayan örgütsel liderlik yeterli değildir. Bu 

gruba bazı değerlerden oluşan bir karakter kazandıracak, kurumsal liderlik de gerekir 

(Bursalıoğlu, 2000:230-231). 

  Öğrenen organizasyonlardaki yeni liderlik anlayışı daha ince ve önemli konular 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğrenen bir organizasyonda liderler tasarımcı, yönetici ve 

öğretmendir. Đnsanların karmaşıklığı anlama, görüşlerini açıklama ve ortak düşünsel 

modeller geliştirme yeteneklerini devamlı geliştirdikleri organizasyonlar kurmaktan 

sorumludurlar –yani öğrenmeden sorumludurlar (Senge, 2006:363).  

  Liderlerin görevi öğrenme sürecini tasarlama, böylece organizasyondaki kişilerin 

karşılaştıkları önemli meseleleri verimli halledebilmelerini ve öğrenme disiplinlerinde 

ustalıklarını geliştirmelerini sağlamaktır. Bu, çoğu deneyimli olan ve en üst düzeye akıl 

hocalığı, yetiştirme ve başkalarına öğrenmede yardımcı olma yeteneklerinden değil, karar 

alma ve sorun çözme yetenekleri sayesinde gelmiş yöneticiler için yeni iş demektir (Senge, 

2006:368). 

  “Öğretmen olarak lider” insanların vizyonlarını nasıl yaratacaklarını “öğretme” 

peşinde değildir. O herkes için öğrenmeye destek olmasıyla öğretmendir. Bu gibi liderler 

bütün örgütlenmede insanların sistematik kavrayış geliştirmesini sağlar. Bu sorumluluğu 

kabul etmek yetenekli liderler olacakken tepe taklak gitme nedenlerinin en bilineni –

gerçeğe inancın yitmesi- karşısında bir panzehirdir (Senge, 2006:379).  

  Etkin liderler, takımı en zor anlarda bile peşlerinden sürüklemeyi başaran 

liderlerdir. Bunu gerçekleştirmek için en sık başvurdukları yol amaçları açık ve seçik ifade 

edip paylaşmaktır. Krizlerin üstesinden gelerek değişikli ği sağlamanın mümkün olduğunu 

gösterirler. Elemanların kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayarak kendilerine 

olan güvenlerinin artırırlar. Unutulmaması gereken nokta, en iyi liderlerin her zaman için 

buyurgan olan ve kontrolü elinde tutan liderler olmadığıdır. Etkin liderler gitgide daha 
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fazla yol gösterici ve yardım edici roller benimsemektedirler. Takıma yol gösterirler, 

desteklerler, ancak kontrol etmezler (Eren, 2004:484). 

 Öğrenen organizasyonlardaki liderlik tipine bakıldığında bunun Dönüşümcü 

liderlik tipi olduğu anlaşılacaktır. Çalışanların üzerlerine eğilmek, onları yeni bilgilere 

ulaştırmak için gayret sarf etmek, misyon ve değerlere önem verip sürekli yenilik sağlama 

Dönüşümcü Liderliğin özelliklerindendir (Serinkan, 2002). 

 Yönetimin en temel sorumluluklarından birisi ve yönetim uygulamalarının odak 

noktası, öğrenmeyi teşvik edici bir iklim geliştirmektir. Yönetimin görevi, kontrol etmek 

veya krizlerle uğraşmak değildir. Yönetimin görevi; yeni şeyler denemeyi teşvik etmek, 

açık iletişim ortamı oluşturmak, yapıcı diyalogu artırmak ve deneyimlerden öğrenmeyi 

sağlamaktır (McGill, 1993:73; Aktaran, Çırpan, 1999:27). 

 Örgütleri yöneten kişilerin iyi birer "lider" olmaları gerektiği konusu, uzun 

zamandır tartışılan ve günümüzde de üzerinde araştırmalar yapılan bir konudur. Güçlü, 

etkin ve dürüst lider arayışları, sosyal yapının her kesiminde devam etmektedir. Đçinde 

bulunduğumuz bilgi çağı, işletmenin en önemli sermayesi olan insanın bilgi ve yeteneğini 

en etkin biçimde yönlendirecek liderlerin yönettiği organizasyonlara gerek duymaktadır. 

Günümüz organizasyonları daha az yöneticilik, daha çok liderlik gerektirmektedir. Bu tür 

bir liderlik, yalnızca "karizma" ile değil, bunun yanı sıra değişimi hissedecek, insanların 

ortak bir vizyona tutkuyla bağlanmalarını sağlayacak sezgi ve heyecanla ortaya 

çıkmaktadır. Bilgi toplumunun bireylerine, "değerler" heyecan vermektedir. "Vizyon", 

"takım çalışması", "koçluk" gibi kavramlar yöneticiler arasında yaygınlaşmıştır. Tüm bu 

koşullar, klasik yöneticiliğin yerini değişimle başa çıkmayı bilen, ekibini sorumluluk 

almaya teşvik edebilen ve onların isteklerini rahatlıkla dile getirebilmelerini sağlayan lider 

tipine bırakmaya başladığını göstermektedir (Şimşeker, 2005:83). 

 Profesyonel lider ve yöneticiler; geleceğe yönelik kalıcı başarılar için; mükemmel 

bir iletişim sisteminin sağlıklı bir biçimde işletilmesi; korucusu; işleticisi ve 

mükemmelleştiricisi olmalıdırlar. Đnsanların birbiriyle iyi geçinmelerinde etkin iletişim 

faktörleri önem arz etmektedir (Gürsel, 2006:53). 

 Öğrenen örgütlerin anahtarı, örgütlerin yönetimle ilgili deneyimlerini nasıl 

gerçekleştirdiklerinin belirlenmesidir. Öğrenen örgütlerdeki yöneticiler eski 
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deneyimlerince sınırlanandan daha fazla deneyimden hareketle öğrenirler. Üretici öğrenen 

örgütlerde, bir örgüt yöneticisinin kabiliyeti “ne bildiği” (öğrenme ürünü) ile değil; “nasıl 

öğrendiği” (öğrenme süreci) ile ölçülür. Yönetim uygulaması açıklık, sistem düşüncesi, 

üreticilik, etkili olma duygusu ve empatiyi cesaretlendirir ve ödüllendirir (Töremen, 

2001:75). 

 Liderin yapması gereken en önemli şeylerden birisi de, her insanın fikrini ve 

değerini mutlaka araştırmak, bunu hazine olarak biriktirmek ve geliştirmektir. Sorunda bu 

kilit unsurdur. Çünkü insanlara, katılmaları, kendilerini zenginleştirmeleri, fikirlerini 

söylemeleri için söz hakkı ve değer verilirse, teşvik ve başka şeylerle de desteklenirse ve 

kabul edilmeye açık bir atmosfer yaratılırsa motivasyon sağlanmış olur (Koç,2006:106). 

 Leiğh (1993:73; Aktaran, Töremen, 2001:35), öğrenen örgütte liderin şu on alanda 

etkili ve verimli çalışması gerektiğini anlatır. 

1. Araştırmalar 

2. Deneyim ve değişikli ğe açıklık 

3. Geleceği imgeleme 

4. Olayları dikkate alma 

5. Hızlı işbirliği 

6. Personeli güçlendirme 

7. Örnekleri kurma 

8. Küçük başarılar planlama 

9. Bireysel katkıları tanıma 

10. Başarıları kutlama 

Liderler, liderliğin nihai ödevinin insanlarda dinamizm oluşturmak ve insanların 

görüş ufkunu genişletmek olduğunu bilmelidir. Bir lider kendisini takip edenlere sürekli 

olarak şu mesajı vermelidir "Herkes, tecrübesi, görevi ve unvanı ne olursa olsun sürekli 

olarak gelişme kaydetmelidir". Günlük işlemler sürekli bir eğitim haline getirilmeli ve bu 

işleri daha iyi yapmanın yolları aranmalıdır. Organizasyon içerisinde bireylerin 

birbirlerinin işlevlerini öğrenmeleri sağlanmalı ve zaman zaman yapılan rotasyonlar ile 

bireyler hem tek düze çalışma şartlarından kurtarılmalı hem de yan masasında yapılan 

işlerin ayrıntılarından haberdar olmaları sağlanmalıdır. Bu şekilde bireylerin sadece 

departmanın bütününe hakim olması sağlanmayacak, herhangi bir sebeple 
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organizasyondan ayrılan bir bireyin yeri kolaylıkla doldurulabilecektir. Bugün liderin sahip 

olduğu bilgi ve tecrübe, hızla gelişen iş ortamında çok kısa sürede yeterliliğini ve 

geçerliliğini yitirecektir. Bu sebeple bir lider kişisel gelişimini asla ertelememelidir. 

Çalışanları gibi kendisi de bir gelişim planı hazırlamalı, neye ihtiyacı olduğunu, bu bilgiyi 

nasıl elde edebileceğini ve ne zamana kadar elde etmesi gerektiğini planlamalıdır 

(Şimşeker, 2005:62). 

 

 

ĐLGĐLĐ ARAŞTIRMALAR 

 

Araştırmanın bu bölümünde öğrenen organizasyonlar ile ilgili gerek ülkemizde 

gerekse yurtdışında yapılmış araştırmaların sonuçlarından söz edilecektir. 

Senge tarafından yapılan araştırmalar bu alanda temel eser olarak kabul edilmektedir. 

Senge 1990 yılında “Beşinci Disiplin” isimli eserinde öğrenen organizasyonların 

özelliklerini, organizasyonların öğrenme yetersizliklerini ve öğrenen organizasyonların 

disiplinlerini anlatmıştır. 

Braham (1995) “Öğrenen Bir Organizasyon Yaratmak” isimli eserinde ise öğrenen 

organizasyon olmanın gerekliliği üzerinde durarak, öğrenen organizasyon olma yolunda 

organizasyona ve bireylere düşen sorumluluklar üzerinde durmuştur. 

Çam (2000) tarafından işletmelerde yapılan çalışmanın sonuçları ise şunlardır: 

Şirketlerin, uluslar arası düzeyde değişen şartlara ayak uydurmaları için, takım 

çalışmalarının gerçekleştirilmesi, iletişim teknolojisinin kullanılması, toplam kalite 

anlayışının ve sistematik düşünce yapısının yerleşmesi, öğrenen organizasyon 

disiplinlerinin işe koşulması ve öğrenen organizasyon olunması sonucuna varılmıştır.  

Töremen (2001) tarafından okullarda yapılan çalışmada, ödüllendirme sisteminin 

okulda tam olarak yerleşmediği, iletişiminin yetersiz olduğu, takım ruhunun düşük olduğu, 

öğretmenlerin daha çok sorumluluk alması gerektiği ve vizyonun paylaşılır olması 

gerektiği sonuçları tespit edilmiştir. 

Türkoğlu (2002), tarafından okullarda yapılan çalışmada idarecilerin öğrenen 

organizasyonunun disiplinlerinin (kişisel ustalık, zihni modeller, paylaşılan görme gücü, 

sistem düşüncesi ve takım halinde öğrenme) gerçekleşme düzeylerini, diğer personele göre 
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daha yüksek algıladığı bulunmuştur. Tüm personelin takım çalışmasına açık olduğu ve 

personelin kurumlarının amaçlarına inandıkları görülmüştür. Araştırmaya katılanların tümü 

özellikle kişisel gelişim için daha uygun imkanlar beklediklerini belirtmiş ve belirgin 

eksiklik olarak da “kişisel ustalık” disiplini işaret etmişlerdir. 

Özus (2005), tarafından okullarda yapılan çalışmada yönetici ve öğretmenlerin 

öğrenen organizasyonu algılamaları arasında anlamlı fark olup olmadığını saptamak 

amaçlanmıştır. Araştırma bulgularına bakıldığı zaman yöneticiler ve öğretmenlerin 

öğrenen organizasyonu algılamaları arasında anlamlı düzeyde bir fark olmadığı tespit 

edilmiştir. Okulların öğrenen organizasyon konumuna getirilmesi bilincinin gelişmediği ve 

okuldan okula farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Mesleki gelişimi sağlamak için 

öğretmenlere kurs ve seminerler düzenlenmesi ve öğretmen yetiştiren kurumların daha 

kaliteli bir eğitim vermesi gerektiği tespit edilmiştir. Öğretmenler ve yöneticiler arasında 

takım ruhunun gelişmediği ortak amaç birliliğinin olmadığı ve uygun bir ortalama ve 

inceleme ortamının mevcut olmadığı tespit edilmiştir. 

Ünal (2006) tarafından yapılan ve ilköğretim denetçilerinin denetim uygulamaları 

sırasındaki liderlik davranışlarının, bireysel özelliklerinin ve içinde bulundukları kurum 

kültürünün öğrenen organizasyonların özellikleri ile uyumlu olup olmadığını belirlemeyi 

amaçladığı çalışmanın bulguları ise şu şekildedir: Đlköğretim denetçileri, örgüt kültürünün 

öğrenmelerine "orta düzeyde" fırsat sağladığı görüşündedirler. Đlköğretim denetçileri, 

öğrenme ve gelişmeye yönelik bireysel özelliklerinin "üst düzeyde" olduğu 

görüşündedirler. Đlköğretim denetçileri, denetim uygulamaları sırasında liderlik 

davranışlarını "üst düzeyde" yerine getirdikleri görüşündedirler. Đlköğretim okulu yönetici 

ve öğretmenleri, ilköğretim denetçilerinin denetim uygulamaları sırasında liderlik 

davranışlarını "orta düzeyde" yerine getirdiklerini düşünmektedirler. Đlköğretim denetçileri, 

okul yöneticileri ve öğretmenlerinin, ilköğretim denetçilerinin denetim uygulamaları 

sırasında liderlik davranışlarını ne derecede yerine getirdiklerine yönelik algıları arasında 

"ileri derecede önemli" düzeyde fark vardır. 

Kuru (2007) tarafından yapılan araştırmada ise, Muğla Üniversitesi’nde görev yapan 

akademik ve idari işgörenlerin örgütsel öğrenme algıları incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda akademik işgörenlerin üniversitenin örgütsel öğrenme düzeyini orta düzey,  

idari işgörenlerin ise üniversitenin örgütsel öğrenme düzeyini üst düzey olarak algıladıkları 

sonucuna ulaşılmıştır ayrıca idari işgörenin örgütsel öğrenme boyutlarından takım halinde 
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öğrenme ve sürekli öğrenme boyutlarına sahip olma derecesi,  akademik işgörene göre 

daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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BÖLÜM III 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEM Đ 
 

 Bu bölümde araştırma yöntemini somutlaştıran araştırma modeli, evren ve 

örneklem, araştırmanın veri toplama tekniği ve verilerin analizine ilişkin açıklamalara yer 

verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli 

 Bu araştırma genel tarama modeli içinde yürütülmüştür. Genel 

tarama modeli; "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 

düzenlemesidir" (Karasar, 1984:-82). 

 
  Araştırmada Emniyet Teşkilatında görev yapan personelin öğrenen organizasyona 

ili şkin algılama düzeyleri saptanmış ve bazı değişkenlere göre (görev süresi, rütbesi, görev 

şekli ve görev yeri) bu algıların farklılaşıp farklılaşmadığı ölçülerek önceki araştırmalardan 

da yararlanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma betimsel bir araştırmadır.   

Evren ve Örneklem 

 Araştırmanın evrenini, Konya Emniyet Müdürlüğü’nde 2007 yılı Temmuz ayında 

görev yapan 4269 personel oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, bu personel 

içerisinden tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiş 1051 personel oluşturmaktadır. 

Araştırmaya konu olan örneklem, evrenin % 25 ini oluşturmaktadır. 

 Araştırmanın örneklemini oluşturan personelin 1051 personelin 180’i 1-5 yıl arası, 

194’ü 6-10 yıl arası, 537’si 11-20 yıl görev süresine sahip ve 140’ı 21 yıl ve üzeri görev 

süresine sahiptir. Örneklemi oluşturan personelin 32’si rütbeli personel, 1019’u ise polis 

memurudur. Bu personelin 264’ü büro hizmeti yaparken, 787’si ekip hizmetinde 

çalışmaktadır. Son olarak örnekleme konu olan personelin 728’i il merkezinde çalışırken, 

323’ü ilçede çalışmaktadır. 
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Veri toplama aracı 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Türkoğlu’nun ilköğretim okullarındaki 

öğrenen organizasyon düzeyini belirlemek için geliştirdiği anket kullanılmıştır. Bu ölçek 

okullarda görev yapan personelin öğrenen organizasyona ilişkin algılarını ölçen, 1-5 arası 

puanlanan Likert tipi bir ölçektir. Türkoğlu (2002) tarafından ölçme aracının güvenirlik ve 

geçerliği test edilmiş ve Cronbach Alpha 0,93 olarak tespit edilmiştir ve ölçeğin 

uygulanabilir olduğu anlaşılmıştır. 

Türkoğlu (2002) tarafından geliştirilen ve 42 sorudan oluşan ölçek yeniden 

düzenlemeye alınarak Emniyet Teşkilatında çalışan personele uygulanmak üzere 

uyarlaması yapılmış ve eğitim kurumları için geliştirilen ölçeğin Emniyet Teşkilatındaki 

karşılıkları bulunmuştur. Ayrıca ölçekteki sorulardan Emniyet Teşkilatına 

uyarlanamayacak olanlar atılarak ölçek 38 soruya indirilmiştir. 

Bu aşamadan sonra ölçeğin güvenirlik ve geçerliğini ölçmek için tesadüfi örnek 

alma tekniğine göre 40 kişiden oluşan bir deneme örnekleminde Emniyet Personeline pilot 

uygulama gerçekleştirilmi ştir. Uzman akademisyen görüşlerine ve kuramsal bilgilere 

dayalı olarak geçerliği sağlanan ölçeğin, güvenirlik testinde Cronbach Alpha değeri 0.90 

bulunmuştur (EK-A). Daha sonra ölçeğin kaç faktör altında toplandığını ölçmek amacıyla 

faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin faktör analizi sonucunda tek boyutlu olduğu görülmüştür 

(EK-B). 

Emniyet Teşkilatında çalışan personelin öğrenen organizasyona ilişkin algılarını 

ölçmek üzere geliştirilen  ve tek alt boyuttan oluşan ölçeğin soruları şu şekildedir: 

“Mesleğimle ilgili yayınları takip ederim”, “Kurumumda kendini geliştirmek isteyen 

bireylere değer verilir”, “Kurumumda kendimi geliştirebilmem için teşvik edici bir ortam 

vardır”, “Kurumumda kendimi geliştirebilmem için yazılı kaynaklar sağlanmaktadır”, 

“Kurumumda kendimi geliştirebilmem için seminer, panel vb. toplantılar 

düzenlenmektedir”, “Çevremdeki insanlara fikirlerimi rahatlıkla açıklayabilirim”, 

“Kurumumda bana değer verildiğini hissederim”, “Kurumumda her konu sorgulanabilir”, 

“Çalışma arkadaşlarımın söyledikleri ile yaptıkları birbiri ile tutarlıdır”, “Kurumumun 

gelecekte başarılı olacağı düşüncesindeyim”, “Kurumumda güncel sorunlar 

çözümlenebilmektedir”, “Kurumumda gelişme amaçlı yenilikler üretilebilmektedir”, 

“Kurumumda ileriye dönük planlar hazırlanırken görüşlerimiz dikkate alınır”, 
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“Kurumumun amaçları açıktır”, “Kurumumun amaçları doğru tespit edilmiştir”, 

“Kurumumun amaçları benim çalışma azmimi arttırmaktadır”, “Kurumumun amaçları, 

benim kişisel amaçlarımla uyumludur”, “Kurumumun planları, benim kişisel planlarımla 

uyumludur”, “Kurumumun amaçlarını gerçekleştirmek için uzun yıllar görev yapmak 

isterim”, “Çalışma arkadaşlarım kurumun amaçlarına inanmaktadır”, “Kurumumda 

planlar,sorunlar ortaya çıktıktan sonra değil, sorunlar oluşmadan önce 

gerçekleştirilmektedir”, “Kurumumun sorunlarının çözülmesinde şahsi çabaların etkisi 

vardır”, “Kurumumda sorunlara kalıcı çözümler bulunmaktadır”, “Kurumumda sorunlar 

dışarıdan gelen etkenlerle oluşmaktadır”, “Kurumumda bugüne tepki göstermek yerine 

yarını yaratmaya çalışılmaktadır”, “Kurumumdaki çalışmalar, uzun süreli gecikmeler 

yaşanmadan tamamlanmaktadır”, “Çalışma arkadaşlarım tepkici bireylerden ziyade, kendi 

gerçeklerine şekil veren, aktif katılımcılardır”, “Kurumumda sorunların kaynağını bulmak 

için detaylı çalışmalar yapılmaktadır”, “Kurumumda iletişim kanalları açıktır”, 

“Kurumumda bireyler parçalardan çok, bütünü görebilmektedir”, “Çalışma arkadaşlarımız 

ile kurumumuzun amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla toplantılar yapılmaktadır”, 

“Kurumumda takım çalışması yapabilmek için uygun ortam sağlanmaktadır”, 

“Kurumumdaki faaliyetler takım çalışması ile gerçekleştirilmektedir”, “Oluşturulabilecek 

bir takımda görev almak isterim”, “Takım çalışmasında görev almaktan zevk duyuyorum”, 

“Takım çalışması içinde yapılan tartışmalar yapıcı yöndedir”, “Takım çalışmasına 

başlanırken temel diyalog kuralları açıklanmaktadır”, “Takım çalışması esnasında her üye 

gerektiğinde düşüncelerini diğer arkadaşlarını anlamak için askıya almaktadır”. 

Araştırmada Likert türü beşli dereceleme ölçeği kullanılmıştır. Dereceleme 

maddeleri "Hiçbir zaman", "Nadiren", "Bazen" "Genellikle" ve "Her Zaman" 

seçeneklerinden oluşmaktadır. Bu seçenekler üzerinde analiz yapabilmek için; sırasıyla 

1'den 5'e kadar sayısal değerler verilmiştir. Aritmetik ortalamanın değerlendirme aralığı 

için; (5-1=4) hesaplanan aralık katsayısına göre (4/5=0.80) seçenek aralıkları 

düzenlenmiştir. Buna göre düzenlenen değerlendirme aralıkları Tablo 2'de verilmiştir. 

Tablo 2: Aritmetik Ortalamaların De ğerlendirme Aralığı 

Aralık Seçenek Aralı ğın Değeri Değerlendirme 
1,00-1,80 Hiçbir zaman Çok Olumsuz Yetersiz 
1,81-2,60 Nadiren Olumsuz Alt Düzey 
2,61-3,40 Bazen Orta Orta Düzey 
3,41-4,20 Genellikle Olumlu Üst Düzey 
4,21-5,00 Her Zaman Çok Olumlu Çok Üst Düzey 



 50 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Verilerin Toplanması  

Emniyet Teşkilatı’nda Çalışan Personelin Öğrenen Organizasyona Đlişkin Algı Ölçeği 

ve personelin kimlik bilgilerini ölçen anket (EK-C) örneklemdeki personele dağıtılmış ve 

cevaplandırılması sağlanmıştır. Anketi cevaplandıran personel sayısı 1051’dir.  

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması  

Bu araştırmanın amacı, Emniyet Teşkilatında görev yapan personelin öğrenen 

organizasyona ilişkin algılama düzeyleri saptamak ve bazı değişkenlere göre (görev süresi, 

rütbesi, görev şekli ve görev yeri) bu algıların farklılaşıp farklılaşmadığı test etmektir.  

Araştırmanın alt amaçları doğrultusunda, verilerin çözümlenmesinde şu istatistiksel 

teknikler uygulanmıştır.  

Emniyet personelinin öğrenen organizasyona ilişkin algıları ne düzeyde olduğu 

belirlemek için aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır.  

Emniyet personelinin öğrenen organizasyona ilişkin algıları, rütbesi, görev şekli ve 

görev yeri değişkenine göre grupların ortalamaları arasındaki farkın önem kontrolü “t-

testi” ile yapılmıştır.  

Emniyet personelinin öğrenen organizasyona ilişkin algıları, görev süresi değişkenine 

göre, grupların ortalamaları arasındaki farkın önem kontrolü Varyans analizi ile 

yapılmıştır. Anlamlı fark bulunan maddeler için, bu anlamlılığının hangi gruplar arasından 

olduğunu test etmek amacıyla Tukey çoklu karşılaştırmalı test uygulanmıştır.  
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BÖLÜM IV 

BULGULAR  
 

Bu bölümde araştırmanın alt problemleri ile ilgili bulgulara yer verilmiştir. 

Öncelikle Emniyet Teşkilatında çalışan personelin öğrenen organizasyona ilişkin algı 

düzeyleri incelenmiştir ve bunlarla ilgili sonuçlara yer verilmiştir. 

Daha sonra Emniyet Teşkilatında çalışan personelin öğrenen organizasyona ilişkin 

algılarının görev süresine, rütbesine, görev şekline ve görev yerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı incelenmiştir. 

 

1.Emniyet Teşkilatı personelinin öğrenen organizasyona ilişkin algıları ne 
düzeydedir? 

 
 

Tablo 3: Emniyet Teşkilatı Personelinin Öğrenen Organizasyon Algı Düzeyi 

Sıra Soru X  ss 

1 Mesleğimle ilgili yayınları takip ederim. 3,32 1,08 
2 Kurumumda kendini geliştirmek isteyen bireylere değer verilir. 3,12 1,22 
3 Kurumumda kendimi geliştirebilmem için teşvik edici bir ortam vardır. 2,94 1,21 
4 Kurumumda kendimi geliştirebilmem için yazılı kaynaklar sağlanmaktadır. 3,02 1,17 

5 
Kurumumda kendimi geliştirebilmem için seminer, panel vb. toplantılar 
düzenlenmektedir. 3,36 1,12 

6 Çevremdeki insanlara fikirlerimi rahatlıkla açıklayabilirim. 3,27 1,17 
7 Kurumumda bana değer verildiğini hissederim. 3,10 1,21 
8 Kurumumda her konu sorgulanabilir. 2,84 1,21 
9 Çalışma arkadaşlarımın söyledikleri ile yaptıkları birbiri ile tutarlıdır. 3,33 1,12 
10 Kurumumun gelecekte başarılı olacağı düşüncesindeyim. 3,63 1,24 
11 Kurumumda güncel sorunlar çözümlenebilmektedir. 3,28 1,13 
12 Kurumumda gelişme amaçlı yenilikler üretilebilmektedir. 3,22 1,14 
13 Kurumumda ileriye dönük planlar hazırlanırken görüşlerimiz dikkate alınır. 2,71 1,24 
14 Kurumumun amaçları açıktır. 3,66 1,19 
15 Kurumumun amaçları doğru tespit edilmiştir. 3,55 1,17 
16 Kurumumun amaçları benim çalışma azmimi arttırmaktadır. 3,26 1,24 
17 Kurumumun amaçları, benim kişisel amaçlarımla uyumludur. 3,34 1,24 
18 Kurumumun planları, benim kişisel planlarımla uyumludur. 3,20 1,19 

19 
Kurumumun amaçlarını gerçekleştirmek için uzun yıllar görev yapmak 
isterim. 3,43 1,32 

20 Çalışma arkadaşlarım kurumun amaçlarına inanmaktadır. 3,33 1,25 
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21 
Kurumumda planlar, sorunlar ortaya çıktıktan sonra değil, sorunlar oluşmadan 
önce gerçekleştirilmektedir. 2,98 1,16 

22 Kurumumun sorunlarının çözülmesinde şahsi çabaların etkisi vardır. 3,24 1,13 
23 Kurumumda sorunlara kalıcı çözümler bulunmaktadır. 3,03 1,14 
24 Kurumumda sorunlar dışarıdan gelen etkenlerle oluşmaktadır. 3,19 1,04 
25 Kurumumda bugüne tepki göstermek yerine yarını yaratmaya çalışılmaktadır. 3,13 1,16 

26 
Kurumumdaki çalışmalar, uzun süreli gecikmeler yaşanmadan 
tamamlanmaktadır. 3,32 1,12 

27 
Çalışma arkadaşlarım tepkici bireylerden ziyade, kendi gerçeklerine şekil 
veren, aktif katılımcılardır. 3,31 1,12 

28 
Kurumumda sorunların kaynağını bulmak için detaylı çalışmalar 
yapılmaktadır. 3,05 1,22 

29 Kurumumda iletişim kanalları açıktır. 3,23 1,23 
30 Kurumumda bireyler parçalardan çok, bütünü görebilmektedir. 3,26 1,14 

31 
Çalışma arkadaşlarımız ile kurumumuzun amaçlarını gerçekleştirmek 
amacıyla toplantılar yapılmaktadır. 3,33 1,17 

32 Kurumumda takım çalışması yapabilmek için uygun ortam sağlanmaktadır. 3,18 1,19 
33 Kurumumdaki faaliyetler takım çalışması ile gerçekleştirilmektedir. 3,32 1,19 
34 Oluşturulabilecek bir takımda görev almak isterim. 3,73 1,22 
35 Takım çalışmasında görev almaktan zevk duyuyorum. 3,79 1,15 
36 Takım çalışması içinde yapılan tartışmalar yapıcı yöndedir. 3,59 1,17 
37 Takım çalışmasına başlanırken temel diyalog kuralları açıklanmaktadır. 3,47 1,18 

38 
Takım çalışması esnasında her üye gerektiğinde düşüncelerini diğer 
arkadaşlarını anlamak için askıya almaktadır. 3,24 1,12 

TOPLAM 3,27 ,81 
  

 Tablo 3’e bakıldığında Emniyet personelinin öğrenen organizasyona ilişkin 

algılarının orta düzeyde (3,27) olduğu görülmektedir. 

“Mesleğimle ilgili yayınları takip ederim.”, “Kurumumda kendini geliştirmek 

isteyen bireylere değer verilir.”, “Kurumumda kendimi geliştirebilmem için teşvik edici bir 

ortam vardır.”, “Kurumumda kendimi geliştirebilmem için yazılı kaynaklar 

sağlanmaktadır.”, “Kurumumda kendimi geliştirebilmem için seminer, panel vb. toplantılar 

düzenlenmektedir.”, “Çevremdeki insanlara fikirlerimi rahatlıkla açıklayabilirim.”, 

“Kurumumda bana değer verildiğini hissederim.”, “Kurumumda her konu sorgulanabilir.”, 

“Çalışma arkadaşlarımın söyledikleri ile yaptıkları birbiri ile tutarlıdır.”, “Kurumumda 

güncel sorunlar çözümlenebilmektedir.”, “Kurumumda gelişme amaçlı yenilikler 

üretilebilmektedir.”, “Kurumumda ileriye dönük planlar hazırlanırken görüşlerimiz dikkate 

alınır.”, “Kurumumun amaçları benim çalışma azmimi arttırmaktadır.”, “Kurumumun 

amaçları, benim kişisel amaçlarımla uyumludur.”, “Kurumumun planları, benim kişisel 
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planlarımla uyumludur.”, “Çalışma arkadaşlarım kurumun amaçlarına inanmaktadır.”, 

“Kurumumda planlar, sorunlar ortaya çıktıktan sonra değil, sorunlar oluşmadan önce 

gerçekleştirilmektedir.”, “Kurumumun sorunlarının çözülmesinde şahsi çabaların etkisi 

vardır.”, “Kurumumda sorunlara kalıcı çözümler bulunmaktadır.”, “Kurumumda sorunlar 

dışarıdan gelen etkenlerle oluşmaktadır.”, “Kurumumda bugüne tepki göstermek yerine 

yarını yaratmaya çalışılmaktadır.”, “Kurumumdaki çalışmalar, uzun süreli gecikmeler 

yaşanmadan tamamlanmaktadır.”, “Çalışma arkadaşlarım tepkici bireylerden ziyade, kendi 

gerçeklerine şekil veren, aktif katılımcılardır.”, “Kurumumda sorunların kaynağını bulmak 

için detaylı çalışmalar yapılmaktadır.”, “Kurumumda iletişim kanalları açıktır.”, 

“Kurumumda bireyler parçalardan çok, bütünü görebilmektedir.”, “Çalışma arkadaşlarımız 

ile kurumumuzun amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla toplantılar yapılmaktadır.”, 

“Kurumumda takım çalışması yapabilmek için uygun ortam sağlanmaktadır.”, 

“Kurumumdaki faaliyetler takım çalışması ile gerçekleştirilmektedir.” ve “Takım çalışması 

esnasında her üye gerektiğinde düşüncelerini diğer arkadaşlarını anlamak için askıya 

almaktadır.” sorularına personelin orta düzeyde cevap verdiğini görmekteyiz. 

“Kurumumun gelecekte başarılı olacağı düşüncesindeyim.”, “Kurumumun amaçları 

açıktır.”, “Kurumumun amaçları doğru tespit edilmiştir.”, “Kurumumun amaçlarını 

gerçekleştirmek için uzun yıllar görev yapmak isterim.”, “Oluşturulabilecek bir takımda 

görev almak isterim.”, “Takım çalışmasında görev almaktan zevk duyuyorum.”, “Takım 

çalışması içinde yapılan tartışmalar yapıcı yöndedir.” ve “Takım çalışmasına başlanırken 

temel diyalog kuralları açıklanmaktadır.” Sorularına ise personelin olumlu düzeyde cevap 

verdiğini görmekteyiz. 

Bunların dışında çok olumsuz ve olumsuz düzeyde soru ortalaması olmamakla 

birlikte çok olumlu düzeyde de herhangi bir soru ortalaması bulunmamaktadır. 

 

2. Emniyet Teşkilatı personelinin görev süresine göre öğrenen organizasyona ilişkin 
algıları farklılık göstermekte midir? 

  

 Emniyet personelinin görev süresi değişkenine göre öğrenen organizasyona ilişkin 

algılarının puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı Varyans analizi 

ile incelenmiş olup, gruplara ilişkin N, X ve ss değerleri ve  Varyans analizi sonuçları ve 

farklılaşmanın kaynağının belirlenmesi amacıyla yapılan Tukey testi sonuçları tablo 4’de 

verilmiştir.  
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Tablo 4: Emniyet Teşkilatı Personelinin Öğrenen Organizasyona Đlişkin Algılarının Görev 
Süresine  Göre Đstatistiksel Verileri  

 Görev Süresi N X  ss F p 
Gruplar 

Arası Fark 
(Tukey) 

1. 1-5 180 132,92 29,91 

2. 6-10 194 121,25 27,99 

3. 11-20 537 124,72 30,80 

Öğrenen 
Organizasyon Düzeyi 

4. 21 ve üzeri 140 115,70 33,56 

9,15* ,000 

1-2 

1-3 

1-4 

3-4 

P*<0,05 

Emniyet Teşkilatında çalışan personelin görev süresi değişkenlerine göre öğrenen 

organizasyona ilişkin Varyans analizi sonucunda elde edilen 9,15 F değeri gruplar arasında 

anlamlı düzeyde farklılaşmanın olduğunu göstermiştir. Farklılaşmanın kaynağının 

belirlenmesi amacıyla yapılan Tukey testi (ikili karşılaştırmalar) sonucunda  görev süresi  

1-5 yıl arasında olan personelin öğrenen organizasyona ilişkin algı düzeyi ile görev süresi  

6-10 yıl olan personelin, görev süresi 11-20 yıl olan personelin ve görev süresi 21 yıl ve 

üzeri olan personelin algı düzeyi arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur. Görev 

süresi 11-20 yıl olan personelin öğrenen organizasyon algı düzeyinin görev süresi 21 yıl ve 

üzeri olan personelle da arasında anlamlı düzeyde fark olduğu da görülmüştür. 

Yapılan diğer ikili karşılaştırmalarda kişisel ustalık düzeyinde anlamlı bir 

farklılaşmanın olmadığı görülmüştür. 

3. Emniyet Teşkilatı Personelinin Rütbesine Göre Öğrenen Organizasyona Đlişkin 
Algıları Farklılık Göstermekte midir? 

 

  Emniyet personelinin öğrenen organizasyon algılarının puan ortalamalarının 

rütbe değişkenine göre, farklılaşıp farklılaşmadığı t testi ile incelenmiş, sonuçlar tablo 9’da 

verilmiştir.  

Tablo 5: Emniyet Teşkilatı Personelinin Öğrenen Organizasyona Đlişkin Algılarının Rütbe 
Değişkenine göre  t Testi Karşılaştırmasına Đlişkin Bulgular 

 

 Rütbe N X  ss t P 

Müdür-Amir 32 139,28 25,32 Öğrenen 
Organizasyon 

Düzeyi Polis Memuru 1019 123,81 30,94 
2,79 ,005* 

P*<0,05 
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Tablo 5’de Emniyet Teşkilatında çalışan personelin rütbesine göre öğrenen 

organizasyona ilişkin algı düzeylerine yer verilmiştir. Öğrenen organizasyon algı düzeyine 

ili şkin Emniyet Teşkilatında çalışan rütbeli personelin puan ortalaması 139,28; polis 

memurlarının puan ortalaması 123,81 ve bu iki değişkenin puan ortalamaları arasındaki t 

değeri 2,29 olarak hesaplanmıştır. Tabloya bakıldığında rütbeli personel ile polis 

memurları arasında öğrenen organizasyona ilişkin algı düzeyleri arasında anlamlı farklılık 

olduğu görülmektedir.  

 
4. Emniyet Teşkilatı Personelinin Görev Şekline (ekip hizmeti - büro hizmeti) Göre 

Öğrenen Organizasyona Đlişkin Algıları Farklılık Göstermekte midir? 
 

 Emniyet personelinin öğrenen organizasyon algılarının puan ortalamalarının görev 

şekli değişkenine göre, farklılaşıp farklılaşmadığı t testi ile incelenmiş, sonuçlar tablo 

10’da verilmiştir.  

Tablo 6: Emniyet Teşkilatı Personelinin Öğrenen Organizasyona Đlişkin Algılarının Görev 
Şekli Değişkenine göre  t Testi Karşılaştırmasına Đlişkin Bulgular 

 

 Görev Şekli N X  ss t P 

Büro Hizmeti 264 127,32 29,62 Öğrenen 
Organizasyon 

Düzeyi Ekip Hizmeti 787 123,20 31,28 
1,87 ,061 

P<0.05 

Tablo 6’da Emniyet Teşkilatında çalışan personelin görev şekline göre öğrenen 

organizasyona ilişkin algılarına yer verilmiştir. Öğrenen organizasyon algı düzeylerine 

ili şkin Emniyet Teşkilatında büro hizmetinde çalışan personelin puan ortalaması 127,32; 

ekip hizmetinde çalışan personelin puan ortalaması 123,20 şeklindedir.Bu iki değişkenin 

puan ortalamaları arasındaki t değeri 1,87 olarak hesaplanmıştır. Tabloya bakıldığında bu 

iki değişken arasında anlamlı farklılık görülmemektedir. 

5. Emniyet Teşkilatı Personelinin Çalıştığı Görev Yerine Göre (il merkezi - ilçe) 
Öğrenen Organizasyona Đlişkin Algıları Farklılık Göstermekte midir? 

  

 Emniyet personelinin öğrenen organizasyon algılarının puan ortalamalarının görev 

yeri değişkenine göre, farklılaşıp farklılaşmadığı t testi ile incelenmiş, sonuçlar Tablo 

11’de verilmiştir.  
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Tablo 7: Emniyet Teşkilatı Personelinin Öğrenen Organizasyona Đlişkin Algılarının Görev 
Yeri Değişkenine göre  t Testi Karşılaştırmasına Đlişkin Bulgular 

 

 Görev Yeri N X  ss t P 

Đl Merkezi 728 126,93 32,06 
Öğrenen 

Organizasyon Düzeyi 
Đlçe 323 118,33 27,19 

4,19 ,000* 

P*<0,05 

 

Tablo 7’de Emniyet Teşkilatında çalışan personelin görev yerine göre öğrenen 

organizasyona ilişkin algılarına yer verilmiştir. Öğrenen organizasyon algı düzeylerine 

ili şkin Emniyet Teşkilatında Đl Merkezinde çalışan personelin puan ortalaması 126,93; 

Đlçede çalışan personelin puan ortalaması 118,33 ve bu iki değişkenin puan ortalamaları 

arasındaki t değeri 4,19 olarak hesaplanmıştır. Tabloya bakıldığında bu iki değişken 

arasında anlamlı farklılık olduğu gözlenmektedir. 
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BÖLÜM V 

TARTI ŞMA VE YORUM  
 

Bu bölümde Emniyet Teşkilatında çalışan personelin öğrenen organizasyon 

düzeylerinin ne düzeyde olduğu ve bazı değişkenlere göre farklılaşma gösterip 

göstermediği ile ilgili bulgular tartışılmış ve yorumlanmıştır. Araştırma ile ilgili bulguların 

tartışılması ve yorumlanması, alt problemlerin inceleme sıralamasına uygun olarak 

yapılmıştır. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki soruların sırayla bulguları verilip 

üzerinde tartışma ve  yorum yapılacaktır.   

6. Emniyet personelinin öğrenen organizasyona ilişkin algıları ne düzeydedir? 

 Araştırma bulgularına göre Emniyet Teşkilatında çalışan personelin öğrenen 

organizasyon düzeyleri orta seviyededir. Sonuçlara göre “Kurumumda ileriye dönük 

planlar hazırlanırken görüşlerimiz dikkate alınır” ve “Kurumumda her konu sorgulanabilir” 

sorularının ortalamaları en düşük düzeydedir. Buradan hareketle çalışanların 

organizasyona pek fazla yön verme olanaklarının olmadığı ve alınan kararları da 

sorgulama imkanlarının da düşük olduğu söylenebilir. “Oluşturulabilecek bir takımda 

görev almak isterim” ve “Takım çalışmasında görev almaktan zevk duyuyorum” soruları 

ise ortalamaları en yüksek olanlardır. Bu da bize personelin takım çalışmasına istekli 

olduğunu ve takım çalışması ile yapılan işlerin daha verimli olacağını göstermektedir. 

 Polisin tüm toplumlarda iki temel görevi vardır. Birincisi, önleme görevi, ikincisi 

ise işlenen suçun sanığını yakalamadır. Bu görevlerin insanlar için ve insanlar lehine 

yerine getirilebilmesi için öğrenen organizasyon olma zorunluluğu vardır. Öğrenen 

organizasyon olma yolunda emniyet teşkilatında öncelikle ve özellikle öğrenme ikliminin 

oluşturulması gerekmektedir. Bunun yanında, emniyet mensuplarının öğrenmeye hazır hale 

getirilmesi de gerekmektedir. Bununla ilgili olarak bazı yasal düzenlemelerle emniyet 

teşkilatının öğrenme potansiyeli artırılabilir ve neticede öğrenen organizasyon haline 

gelmesi sağlanabilir ve sağlanmalıdır (Özdevecioğlu, 2003:23). 
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7. Emniyet personelinin mesleki kıdemine göre öğrenen organizasyona ilişkin 

algıları farklılık göstermekte midir? 

 Araştırma sonuçlarına göre mesleğe yeni başlayan personel ile diğer tüm personelin 

öğrenen organizasyon algı düzeyleri anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Ayrıca 

kıdemi 11-20 yıl olan personel ile 21 yıl ve üzeri olan personel arasında da anlamlı 

düzeyde farklılık görülmektedir. Son yıllarda polis eğitiminde kalitenin artmasından dolayı 

mesleğin başında olan personelin öğrenen organizasyon algı düzeylerinin diğer personele 

oranla daha yüksek olduğu söylenebilir.  

 Kuru (2007) tarafından Muğla Üniversitesi’nde yapılan çalışmada; işgörenlerin 

kıdemleri ile algıları arasındaki farkı gösteren analiz sonuçları incelendiğinde örgütsel 

öğrenmenin yönetsel destek bilgi performansı boyutlarında isgörenler arasında anlamlı bir 

fark bulunmuş; fakat örgütsel öğrenmenin sürekli öğrenme, takım halinde öğrenme 

boyutunda ve bütün alt boyutların toplamında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. 

8. Emniyet personelinin rütbesine göre öğrenen organizasyona ilişkin algıları 

farklılık göstermekte midir? 

 Araştırma bulgularına göre rütbeli personelin öğrenen organizasyona ilişkin puan 

ortalaması diğer personele oranla yüksek düzeydedir. Bu anlamlı farkın ortaya çıkmasında 

yöneticilerin kurumlarının işlerini sahiplenme düzeylerinin daha yüksek olması ve diğer 

personele oranla kendilerini daha rahat ifade edebilmelerinin neden olduğu söylenebilir. 

Türkoğlu (2002), tarafından okullarda yapılan çalışmada idarecilerin öğrenen 

organizasyonunun disiplinlerinin (kişisel ustalık, zihni modeller, paylaşılan görme gücü, 

sistem düşüncesi ve takım halinde öğrenme) gerçekleşme düzeylerini, diğer personele göre 

daha yüksek algıladığı bulunmuştur. 

Özus (2005)’un okullarda yaptığı araştırma da yöneticiler ve öğretmenlerin öğrenen 

organizasyonu algılamaları arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı tespit edilmiştir. 

Kuru (2007) tarafından Muğla Üniversitesi’nde yapılan çalışmada; işgörenlerin 

ünvanlarına göre algıları arasındaki farkı gösteren analiz sonuçları incelendiğinde, örgütsel 

öğrenmenin sürekli öğrenme, takım halinde öğrenme, yönetsel destek bilgi performansı 

boyutlarında ve bütün alt boyutların toplamında işgörenler arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Örgütsel öğrenmenin tüm boyutlarında üst düzey yönetici, yönetici ve 

profesörlerin örgütsel öğrenmenin boyutlarını olumlu yönde algıladıkları tespit edilmiştir. 
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9. Emniyet personelinin görev şekline (ekip hizmeti - büro hizmeti) göre öğrenen 

organizasyona ilişkin algıları farklılık göstermekte midir? 

 Ekip hizmeti yapan personel ile büro hizmetinde çalışan personelin öğrenen 

organizasyonu algılamaları arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Emniyet 

personelinin görev şekli itibariyle algılarının farklılık göstermemesi ortak bir iş 

düşüncesi etrafında toplanmalarının ve yapılan işlerin genellikle takım çalışması 

içerisinde yapılmasının eseridir. 

 Öğrenen bir organizasyonda emniyet teşkilatı personeli geniş bir bakış açısına sahip 

olacaktır. Vizyonu genişleyen, daha önce mevcut olmayan uygulamaları bulup ortaya 

çıkarması ve dünya ile entegre olması kolaylaşacaktır (Özdevecioğlu, 2003:34). 

Personelin bu bakış açısına sahip olması sonucu vatandaşa olan davranış tarzında da 

olumlu yönde bir değişim gözlenebilir ve bu değişimin sonucu olarak da vatandaşın 

polise olan güven düzeyinde bir artış olabilir. Bunun sonucunda da vatandaşa kaliteli 

hizmet sunulması sağlanabilir. 

 

10. Emniyet personelinin çalıştığı görev yerine göre (il merkezi - ilçe) öğrenen 

organizasyona ilişkin algıları farklılık göstermekte midir? 

 Đl merkezinde çalışan personelle ilçede çalışan personelin arasında öğrenen 

organizasyonu algılama düzeyleri arasında anlamlı düzeyde fark olduğu görülmektedir. 

Đlçede çalışan personelin öğrenen organizasyona ilişkin puan ortalamaları il 

merkezinde çalışanlara oranla düşük düzeydedir. Đl merkezinde çalışan personel ile 

ilçede çalışan personel arasında öğrenen organizasyonu algılama düzeyinde anlamlı bir 

fark olduğu gözlemlenmiştir. Bu farkın sebebi ilçede çalışan personelin kendisini 

uzaklaştırılmış olarak hissetmesi olabilir. Bundan dolayı yöneticilerin bu personele 

kurumun bir parçası olduğunun çeşitli yöntemlerle hatırlatılması ve eğitim faaliyetleri 

ile de sürekli öğrenme ikliminin oluşturulması sağlanmalıdır. 

 Özdevecioğlu (2003)’na göre emniyet teşkilatında görev yapan polislerin 

kendilerini iş dışında psikolojik olarak rahat hissetmesi için, öğrenme sürecinde 

ödüllendirmeye önem verilmeli ve emniyet mensuplarının öğrenme yoluyla elde 

ettikleri sonuçların değerlendirilip onlara geri bildirim yapılması, zor durumlarda yol 
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göstererek yardım edilmesi, öğrenme konusunda gerekli temellerin öğretilmesi 

gerekmektedir. 

 Emniyet personeline yaptığı hatalardan dolayı da doğrudan cezalandırma yoluna 

gitmektense bu hatalardan ders alınması sağlanabilir ve hataların tekrarlanmaması için 

personele daha güven duyulan bir ortam sunulabilir. Bunun sayesinde personelde 

psikolojik olarak daha rahat bir çalışma ortamına kavuşmuş olabilir. Böylece 

personelde öğrenmeye karşı pozitif yönde bir gelişme sağlanabilir. 

 



 61 

BÖLÜM VI 

SONUÇLAR VE ÖNERĐLER 

 Bu bölümde araştırma bulgularına dayalı olarak ulaşılan genel sonuçlara ve 

önerilere yer verilmiştir. Đlk önce öğrenen organizasyon algısının Emniyet Teşkilatı 

personelinde ne düzeyde olduğuna ilişkin sonuçlara yer verilmiştir. Daha sonra ise öğrenen 

organizasyon algı düzeyinin personelin görev süresine, rütbesine, görev şekline ve görev 

yerine göre farklılaşma olup olmadığına ilişkin sonuçlar ortaya konulmuştur. Son olarak da 

bu durumlar içerisinde organizasyonların öğrenen organizasyon olma becerilerini 

arttırabilmeleri için yapılabilecek görüşlere yer verilmiştir.  

SONUÇLAR 
 
1. Birinci alt problemde, Emniyet personelinin öğrenen organizasyona ilişkin algılarının 

ne düzeyde olduğunu ölçmek amaçlanmıştır. Emniyet Teşkilatında çalışan personelin 

öğrenen organizasyona ilişkin algı düzeyinin araştırma sonuçlarına göre orta düzeyde 

olduğu saptamıştır.  

2. Đkinci alt problemde, Emniyet personelinin mesleki kıdemine göre öğrenen 

organizasyona ilişkin algılarının farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. 

Mesleki kıdemi 1-5 yıl arasında olan personelin, mesleki kıdemi 6-10 yıl arasında 

olan personelle, mesleki kıdemi 11-20 yıl arasında olan personelle ve mesleki kıdemi 

21 yıl ve üzerinde olan personelle arasında öğrenen organizasyonu algılama 

düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Ayrıca mesleki kıdemi 11-20 

yıl arasında olan personel ile mesleki kıdemi 21 yıl ve üzeri olan personelin arasında 

da öğrenen organizasyon algı düzeyleri açısından anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir. Bu sonuçlara göre mesleğe yeni girenlerin kendilerinden daha eski 

olanlara göre öğrenen organizasyon algılarının daha yüksek olduğu söylenebilir. 

3. Üçüncü alt problemde ise, Emniyet personelinin rütbesine göre öğrenen 

organizasyona ilişkin algıları arasında fark olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma 

bulgularına bakıldığında rütbeli personel ile rütbesiz personel öğrenen organizasyona 

ili şkin algıları arasında anlamlı farklılık gözlemlenmiştir. Bunun nedeni olarak da 

rütbeli personelin öğreneme konusunda daha istekli olduğu söylenebilir. 

4. Dördüncü alt problemde ise, Emniyet personelinin görev şekline (ekip hizmeti - büro 

hizmeti) göre öğrenen organizasyona ilişkin algıları arasındaki farklılıklar olup 
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olmadığı incelenmiştir. Araştırma bulgularından çıkan sonuçlara görev şekillerine 

göre personelin öğrenen organizasyon algıları arasında herhangi bir farklılık 

görülmemektedir.  

5. Son alt problemde ise, Emniyet personelinin çalıştığı görev yerine göre (il merkezi - 

ilçe) öğrenen organizasyona ilişkin algılarının farklılık gösterip göstermediği 

incelenmiştir ve araştırma sonucuna göre il merkezinde çalışan personel ile ilçede 

çalışan personelin arasında öğrenen organizasyon algı düzeyleri arasında anlamlı 

düzeyde bir fark olduğu gözlemlenmiştir. Görev yerinin öğrenen organizasyon 

algısına etkisinin oldukça fazla olduğu görülmektedir. 

 

ÖNERĐLER 
 

Eğitim 

1. Emniyet Teşkilatında öğrenen organizasyon algıları orta düzeydedir. Bundan dolayı 

Emniyet Teşkilatında gerek hizmet içi eğitim faaliyetleri yapılarak gerekse bireysel 

eğitim faaliyetlerine destek verilerek öğrenen organizasyon kültürünün yerleşmesi 

sağlanmalıdır. 

2. Meslekte yeni olan personelin kıdemli personele oranla öğrenen organizasyon 

algılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Personelin öğrenen organizasyonu 

daha iyi anlayabilmesi ve eski alışkanlıklarını unutabilmesi için örgüt ikliminin 

öğrenmeyi teşvik etmede daha olumlu olması sağlanmalıdır. 

3. Rütbe ve konumuna bakılmaksızın tüm personele öğrenme faaliyetleri konusunda 

eşit fırsatlar sağlanmalıdır. 

4. Personelin görev şekilleri zaman zaman değiştirilerek organizasyonun değişik 

birimlerinde çalışmaları sağlanmalı ve bu sayede tek düzelikten kurtarılmalıdır. 

5. Personele yapmış olduğu hatalardan dolayı hemen ceza verilmesi yerine bu 

hatalardan dolayı ders almalarını sağlayıcı ortamlar hazırlanmalıdır. 

Araştırma 

1. Öğrenen organizasyona ilişkin benzer bir araştırma diğer kamu kurumlarında da 

yapılmalıdır. 
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2. Türkiye’de farklı coğrafi bölgelerdeki emniyet personelinin öğrenen organizasyona 

ili şkin algı düzeyleri arasında fark olup olmadığı araştırılabilir. 

3. Yöneticiler ile diğer personelin öğrenen organizasyon algı düzeylerinin arasındaki 

farkın tam olarak neden kaynaklandığının tespitine yönelik bir araştırma 

yapılmalıdır. 

4. Öğrenen organizasyon olabilmek için çalışanların yöneticilerinden neler 

beklediklerinin araştırılması gerekmektedir. 
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ÖLÇEĞĐN GÜVENĐRLĐK ANAL ĐZ SONUCU 

 
 Initial Extraction 

SORU1 1,000 ,873 
SORU2 1,000 ,848 
SORU3 1,000 ,908 
SORU4 1,000 ,909 
SORU5 1,000 ,880 
SORU6 1,000 ,930 
SORU7 1,000 ,835 
SORU8 1,000 ,885 
SORU9 1,000 ,910 

SORU10 1,000 ,918 
SORU11 1,000 ,927 
SORU12 1,000 ,933 
SORU13 1,000 ,787 
SORU14 1,000 ,947 
SORU15 1,000 ,810 
SORU16 1,000 ,832 
SORU17 1,000 ,904 
SORU18 1,000 ,836 
SORU19 1,000 ,880 
SORU20 1,000 ,781 
SORU21 1,000 ,855 
SORU22 1,000 ,872 
SORU23 1,000 ,925 
SORU24 1,000 ,914 
SORU25 1,000 ,787 
SORU26 1,000 ,905 
SORU27 1,000 ,920 
SORU28 1,000 ,910 
SORU29 1,000 ,855 
SORU30 1,000 ,814 
SORU31 1,000 ,857 
SORU32 1,000 ,895 
SORU33 1,000 ,758 
SORU34 1,000 ,882 
SORU35 1,000 ,918 
SORU36 1,000 ,836 
SORU37 1,000 ,889 
SORU38 1,000 ,884 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

Alpha =    ,9055 
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ÖLÇEĞĐN FAKTÖR ANAL ĐZĐ 
 

  1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
s1 0,47 0,04 -0,13 0,53 0,22 
s2 0,69 -0,25 -0,10 0,26 -0,04 
s3 0,71 -0,29 -0,06 0,24 -0,10 
s4 0,66 -0,28 0,00 0,22 -0,05 
s5 0,64 -0,09 -0,01 0,22 0,05 
s6 0,54 -0,12 0,05 0,33 -0,10 
s7 0,75 -0,20 -0,07 0,12 -0,15 
s8 0,63 -0,34 0,05 0,12 -0,19 
s9 0,65 0,00 -0,04 0,19 -0,02 
s10 0,74 0,13 -0,15 0,09 0,02 
s11 0,75 -0,10 -0,03 0,06 0,05 
s12 0,76 -0,15 -0,07 0,06 -0,02 
s13 0,69 -0,37 0,00 -0,03 -0,13 
s14 0,70 0,12 -0,27 0,04 0,19 
s15 0,75 0,13 -0,32 -0,07 0,16 
s16 0,77 0,05 -0,37 -0,18 0,08 
s17 0,77 0,08 -0,38 -0,19 0,09 
s18 0,75 0,00 -0,35 -0,20 0,06 
s19 0,66 0,15 -0,31 -0,15 -0,09 
s20 0,75 0,02 -0,30 -0,21 -0,12 
s21 0,73 -0,10 0,11 -0,09 0,13 
s22 0,66 0,06 0,19 -0,02 0,35 
s23 0,78 -0,09 0,10 -0,15 0,08 
s24 0,41 0,12 0,27 0,10 0,56 
s25 0,70 -0,04 0,23 -0,10 0,22 
s26 0,70 -0,04 0,23 -0,08 0,20 
s27 0,68 0,03 0,15 -0,04 0,06 
s28 0,76 -0,19 0,22 -0,18 -0,05 
s29 0,74 -0,12 0,17 -0,10 -0,15 
s30 0,74 -0,06 0,22 -0,16 -0,08 
s31 0,75 -0,01 0,17 -0,13 -0,03 
s32 0,78 -0,09 0,20 -0,23 -0,10 
s33 0,75 0,03 0,19 -0,19 -0,06 
s34 0,62 0,57 0,09 0,15 -0,10 
s35 0,63 0,61 0,08 0,14 -0,11 
s36 0,66 0,51 0,11 0,11 -0,21 
s37 0,70 0,33 0,12 -0,01 -0,22 
s38 0,59 0,19 0,19 0,05 -0,21 



 

Emniyet Te şkilatı’nda Çalı şan Personelin Ö ğrenen Organizasyona Đlişkin Algı Ölçe ği 

 Değerli Emniyet Mensupları, 
Bu anket formu, “Emniyet Teşkilatında Öğrenen Organizasyon Düzeyini Ölçme ve Değerlendirme” amacıyla 

hazırlanmıştır. Vereceğiniz cevapların samimi olması, anketin güvenirliği için son derece önemlidir. Bu 
nedenle sizin için uygun olan cevabın kutucuğuna (X) şeklinde işaret koyarak anketi cevaplandırabilirsiniz. 
Vereceğiniz cevaplar yalnızca bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Anketin doldurulmasında göstereceğiniz 

duyarlılığa şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.  

       

1.Emniyet Te şkilatında kaç yıldır görev yapıyorsunuz?  
a) 1-5 yıl                               c) 11-20 yıl                                                                                           
b) 6-10 yıl                             d) 21 yıl ve üzeri 

3.Görev şekliniz hangisidir?  
a) Büro Hizmeti 
b) Ekip Hizmeti 

2.Emniyet Te şkilatında rütbeniz nedir?  
a) Emniyet Müdürü ve Amiri, Başkomiser, 
     Komiser ve Kom.Yrd. 
b) Polis Memuru 

4.Görev yeriniz neresidir?  
a) Đl Merkezi 
b) Đlçe 

       

No ANKET SORULARI Hiçbir 
Zaman  Nadiren Bazen Genellikle 

Her 
Zaman 

1 Mesleğimle ilgili yayınları takip ederim. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

2 
Kurumumda kendini geliştirmek isteyen bireylere değer 
verilir. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

3 Kurumumda kendimi geliştirebilmem için teşvik edici bir 
ortam vardır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

4 Kurumumda kendimi geliştirebilmem için yazılı kaynaklar 
sağlanmaktadır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

5 Kurumumda kendimi geliştirebilmem için seminer, panel 
vb. toplantılar düzenlenmektedir. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

6 Çevremdeki insanlara fikirlerimi rahatlıkla açıklayabilirim. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
7 Kurumumda bana değer verildiğini hissederim. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
8 Kurumumda her konu sorgulanabilir. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

9 Çalışma arkadaşlarımın söyledikleri ile yaptıkları birbiri ile 
tutarlıdır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

10 Kurumumun gelecekte başarılı olacağı düşüncesindeyim. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
11 Kurumumda güncel sorunlar çözümlenebilmektedir. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
12 Kurumumda gelişme amaçlı yenilikler üretilebilmektedir. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

13 Kurumumda ileriye dönük planlar hazırlanırken 
görüşlerimiz dikkate alınır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

14 Kurumumun amaçları açıktır. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
15 Kurumumun amaçları doğru tespit edilmiştir. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
16 Kurumumun amaçları benim çalışma azmimi arttırmaktadır. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

17 
Kurumumun amaçları, benim kişisel amaçlarımla 
uyumludur. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

18 Kurumumun planları, benim kişisel planlarımla uyumludur. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

19 Kurumumun amaçlarını gerçekleştirmek için uzun yıllar 
görev yapmak isterim. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

20 Çalışma arkadaşlarım kurumun amaçlarına inanmaktadır. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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No ANKET SORULARI Hiçbir 
Zaman  Nadiren Bazen Genellikle 

Her 
Zaman 

21 Kurumumda planlar,sorunlar ortaya çıktıktan sonra değil, 
sorunlar oluşmadan önce gerçekleştirilmektedir. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

22 Kurumumun sorunlarının çözülmesinde şahsi çabaların 
etkisi vardır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

23 Kurumumda sorunlara kalıcı çözümler bulunmaktadır. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

24 
Kurumumda sorunlar dışarıdan gelen etkenlerle 
oluşmaktadır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

25 Kurumumda bugüne tepki göstermek yerine yarını 
yaratmaya çalışılmaktadır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

26 Kurumumdaki çalışmalar, uzun süreli gecikmeler 
yaşanmadan tamamlanmaktadır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

27 Çalışma arkadaşlarım tepkici bireylerden ziyade, kendi 
gerçeklerine şekil veren, aktif katılımcılardır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

28 Kurumumda sorunların kaynağını bulmak için detaylı 
çalışmalar yapılmaktadır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

29 Kurumumda iletişim kanalları açıktır. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

30 
Kurumumda bireyler parçalardan çok, bütünü 
görebilmektedir. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

31 Çalışma arkadaşlarımız ile kurumumuzun amaçlarını 
gerçekleştirmek amacıyla toplantılar yapılmaktadır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

32 Kurumumda takım çalışması yapabilmek için uygun ortam 
sağlanmaktadır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

33 Kurumumdaki faaliyetler takım çalışması ile 
gerçekleştirilmektedir. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

34 Oluşturulabilecek bir takımda görev almak isterim. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
35 Takım çalışmasında görev almaktan zevk duyuyorum. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
36 Takım çalışması içinde yapılan tartışmalar yapıcı yöndedir. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

37 Takım çalışmasına başlanırken temel diyalog kuralları 
açıklanmaktadır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

38 
Takım çalışması esnasında her üye gerektiğinde 
düşüncelerini diğer arkadaşlarını anlamak için askıya 
almaktadır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 
 
 
 
 
 
 


