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Özet 

 Bu çalismada, arastirma kapsamina dahil edilen KOBI’lerde çalisanlarin 
sorunlarinin tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri yer almaktadir. 
Arastirmada çalisanlarin isletme içi, ekip çalismasi, iletisim, güven, alinan 
kararlara katilim, motivasyon ve ücret gibi sorunlarinin tespit edildigi söylenebilir. 

 

I. Giris 

Bugün dünyada küçük ve orta ölçekli isletmeler (KOBI), tüm ülkelerin 
ekonomilerinde önemli bir yere sahiptirler. Ülkelerin sosyo-ekonomik 
yapisinda temel tasi görevi üstlenmekte olan KOBI’ler ekonomik 
gelismenin de temel gücü olarak görülmektedir. Ancak gelismekte olan 
ülkelerde bu isle tmeler çesitli sorunlarla karsi karsiya kalmaktadirlar. Bu 
sorunlarin nedeni incelendiginde isletme içi ve isletme disi sorunlar oldugu 
görülür. KOBI’lerin bu sorunlarini özetleyecek olursak; 

? KOBI’lerin küresel anlamda meydana gelen gelisme ve 
degisimlere uyum saglayamamalari 

? Sosyal, ekonomik ve siyasi kosullarin rekabet için yeterli olmadigi, 
? Teknolojik degisim ve bölgesel farkliliklardan çabuk 

etkilenmeleri, 
? Iç yapilarini, kendi iradeleri disinda olusan sartlara göre yeniden 

düzenleyememeleri, 
? Bu isletmelerde yeterince örgüt kültürünün olusmamasi, 
? Isletme içi sorunlarin çözümünde bilimsel olmayan tekniklerin 

kullanilmasi vb. 
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KOBI’lerin uluslararasi kalite ve standartlara uygun mal ve hizmet 
üretmelerini temin etmek üzere, kalite bilincini gelistirmek, kalite 
güvenirliligi kavramina uygun etkinlik kazandirilabilir. Buna yönelik 
malzeme, tasarim, üretim metotlari, bakim, onarim, pazarlama 
faaliyetlerinde gereken destegi saglamak, kalite ve teknoloji düzeyini 
yükselterek verimliligi artirma yönünde hizmetler verilmelidir.1 Ayrica 
isletme çalisanlarinin sorunlarini yerinde belirlemek ve çözmek gerekir. 
Çözülen sorunlar sayesinde çalisanlarin isletmeye olan katkisi daha da 
artacaktir. Bu nedenle çalismamizda KOBI’lerde çalisanlarin sorunlari tespit 
edilmis ve bu sorunlara iliskin çözüm önerileri getirilmistir.  

 

II. KOBI Kavrami Ve Kapsami 

Ülkeler arasinda ve hatta ayni ülkedeki kurumlar arasinda KOBI 
tanimi konusunda bir fikir birligi yoktur. Çünkü Küçük ve Orta Boy Isletme 
kavramlarini belirleyen özellikler, isletmenin bulundugu yere, zamana ve 
ortama göre degismektedir. Bu degisim nedeniyle  KOBI’lere iliskin 
objektif bir tanim vermek oldukça zordur. Bu nedenle ülkemizde Küçük ve 
Orta Boy Isletmelere iliskin tanimlari verirken bu farkliliklari da göz önüne 
alarak çesitli kuruluslara ait KOBI tanimlarina yer vermenin daha uygun 
olacagini düsünülebilir.   Ankara Sanayi Odasi (ASO)’na göre; 1-9 isçi 
çalistiran isletmelere mikro isletme, 9-50 isçi çalistiran isletmelere küçük 
isletme, 50-250 isçi çalistiran isletmelere de orta ölçekli isletme denir2. 
KOSGEB’e göre; 1-50 arasinda isçi çalistiran sanayi isletmeleri küçük 
ölçekli sanayi isletmeleri, 51-150 arasinda isçi çalistiran sanayi isletmeleri 
de orta ölçekli sanayi isletmeleridir3. Istanbul Ticaret Odasi (ITO)’na göre; 
büyük isletmeler 25’ten çok isçi istihdam eden kuruluslar, küçük isletmeler 
ise 25 veya daha az isçi istihdam eden kuruluslardir 4. Devlet Istatistik 
Enstitüsü’ne göre; 1992 Genel Sanayi ve Isyerleri Sayimindan önceki 
sayimlarda 1-9 arasi isçi çalistiran isletmeler küçük, 10-24 arasinda isçi 
çalistiran isletmeler de büyük isletme olarak açiklikla siniflandirilmis 
olmasina karsin, 1992’deki sayimda kesin belirleyici bir büyüklük 
siniflandirmasindan kaçinilmis ve yalnizca imalat sanayiinde 1-9 isçi 
çalistiran isletmeler küçük isletme olarak tanimlanmistir. Diger isletmeler de 
sayim amacina göre çesitli araliklarda gruplandirilmistir.5 Sanayi ve Ticaret 
Bakanligi’na göre; 1-9 kisi çalistiran isletmeler küçük isletmeler, 20-99 kisi 
çalistiran isletmeler orta ölçekli isletmeler, 100 ve üzerinde kisi çalistiran 
isletmeler büyük ölçekli isletmeler olarak degerlendirilmistir6. Devlet 
Planlama Teskilati’na göre; küçük sanayi isetmeleri, yil içinde ortalama 
olarak toplam 10-49 arasinda personel istihdam eden, büyük sanayi 
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isletmeleri ise, yil içinde ortalama olarak 50-99 arasinda personel istihdam 
eden isletmelerdir.7 Türkiye Halk Bankasi’na göre; 1 ile 100 arasinda 
personel çalistiran arsa ve bina disindaki net sabit yatirim tutari 15 Milyar 
TL’yi asmayan isletmeler küçük isletme, 100 ile 250 personel çalistiran ve 
arsa ile bina disindaki net sabit yatirim tutari 15-30 Milyar TL arasinda 
kalan isletmeler orta ölçekli isletmedir. 250 personelden çok çalisani olan ve 
bina ile arazi disinda kalan net sabit yatirim tutari 30 Milyar TL’yi asan 
isletmeler de büyük ölçekli isletme olarak kabul edilmektedir.8  

Yeni Tesvik Düzenlemesi’ne göre; imalat sanayiinde faaliyette 
bulunan, defter kayitlarinda arsa ve bina hariç makine, araç, gereç ve 
demirbas toplaminin net tutari 400 Milyar TL’yi asmayan, 1-250 arasinda 
isçi çalistiran isletmeler KOBI olarak tanimlanmaktadir. Bu isletmelerden 1-
9 isçi çalistiran isletmeler küçük ölçekli, 50-250 isçi çalistiran isletmeler de 
orta ölçekli isletme olarak kabul edilmektedir.9  

 Ege Bölgesi Sanayi Odasi (EBSO)’na göre; küçük isletme 5-49 isçi 
çalisan, orta ölçekli isletme 50-199 isçi çalisan ve büyük isletme de 200’den 
çok isçi çalisan isletmelerdir.10 Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi’ne göre; 
50 kisiye kadar isçi çalistiranlar küçük boy isletmeler, 99 isçi çalistiranlar 
orta boy isletmeler, 100’den fazla isçi çalistiranlar da büyük boy isletmeler  
olarak adlandirilmaktadir.11   

 

III. KOBI’lerde Çalisanlarin Sorunlari 

Ülkemizdeki KOBI yöneticileri kendilerinde toplanan yegane yetkinin 
bütün sorunlari çözecegine inanirlar. Çalisanlari devamli emirler yagdirarak 
ve sürekli islerine müdahale ederek yönetmeye çalismak, onlarin yönetime 
olan güvenini ve bagliligini azalttigi gibi performanslarini da düsürür12. 
Oysa ki çalisanlara iliskin sorunlari, çalisanlarla birlikte belirlemek ve 
çözmek verimliligi daha da artiracaktir. Çalisanlarin sorunlarini asagidaki 
gibi birkaç noktada toplayabiliriz; 

 

a- Çalisanlar Arasinda Ekip Çalismasinin Zayifligi 

Küçük ve Orta Boy isletmelerin en belirgin özelliginden biri de ekip 
çalismalarinin yayginligidir. Bu tür çalismalar sayesinde örgütün bireyleri 
arasinda toplantilar yapmalari, karsilikli bilgi alisverisi dayanismanin ön 
planda tutulmasi KOBI’lerde basariyi ve kaliteyi bir bütün olarak 
algilamalarini saglar. Ancak ülkemizde bu tür faaliyetler yeterince 
yapilmamaktadir. 
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b- Iletisim Eksikligi 

KOBI’leri rekabete hazirlama için gerekli bilginin tüm bireylere 
aktarilmasi iletisimle saglanir. Örgütte belirlenen hedef, politika ve 
stratejilerin tüm takim tarafindan paylasilmasi ve sorumluluklarin 
belirlenmesi ve ayni hedefe yönlendirilmesi, kararlara temel olusturacak 
verilerin süratle toplanmasi ve güvenirligi, iç ve dis müsteri ihtiyaçlarinin 
saptanmasi ve ortaklara çözüm bulunmasi, sürekli iyilestirmeyi mümkün 
kilacak verimlilik ölçümleri, bir diger deyisle geri besleme mekanizmasinin 
çalistirilmasi ancak etkin bir iletisim modelinin varligi ile mümkündür13. 

 

c- Bilgi Yetersizligi 

KOBI’lere çagdas yönetim tekniklerinin uygulayabilmeleri, bilgi ve 
iletisim teknolojisindeki gelismeleri takip etmeleri için uygun isletme 
kültürü olusturmalarinda gerekli danismanlik hizmetleri verilmelidir. Bilgi 
örgütteki islerin hedeflenen kaliteye uygun bir sekilde yapilmasi ve karar 
verme mekanizmasinin saglikli bir sekilde yerine getirilmesinde kullanilan 
en önemli unsudur. Örgüt bireylerine, is süreçleri ile ilgili gerekli tüm 
bilgileri aktarmak gerekir. Bilgi toplumuna geçis sürecinin basladigi 
günümüzde bilgi, temel güç ve ana sermaye halini almistir. Bilgi isi ile 
ugrasan, yani bilgi üreten, bilgi pazarlayan ve bilgi yayan kisilerin gün 
geçtikçe artis gösterdigi ve bilginin vazgeçilmezligini gündeme getirmistir.  

KOBI’lerin basarisizlik nedenlerinin çogunun arkasinda bilgi eksikligi 
yatmaktadir. Ancak bu sorun henüz isletmelerimiz tarafindan yeterince 
algilanmamistir. Aslinda en önemli sorun da buradadir. Bugün pek çok 
isletme, bilgi toplama, bilgi isleme ve bilgi degerlendirme için yeterince 
yatirim yapmamaktadir14.  

 

d- Güven Ortaminin Olmayisi 

Herhangi bir isin ilk ve vazgeçilmez girdisi güvendir. Güvenin 
olmadigi bir ortamda hiçbir is yapilmaz. Yeni ise baslayanlar ayin sonunda 
maaslarinin ödenecegi konusunda isverene güvenmiyorlarsa o ise 
baslamazlar. Isveren çalisanlarina güvenmiyorsa, makinelerini ve 
arabalarini emanet edemez15.  

Bir örgütte, yapilan bir degisim örgütün tamamini etkiledigi 
kaçinilmaz olgudur. Degisime direnisi ortadan kaldirmak ve çalisanlarin 
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destegini kazanabilmek için her seyden önce yatay-dikey bölüm ve kisiler 
arasinda karsilikli güven duygusunun hakim olmasi gerekir. Bu konu ile 
yönetim sekli ve liderlik arasinda da karsilikli bir iliski olmasini gerektirir. 
Organizasyonel düzeyde tüm çalisanlar arasinda güvene dayali bir iliskinin 
varligi, katilimciyi güçlendirecek, yeni yönetim tekniklerinin yönetim 
tarafindan uygulanmasini da kolaylastiracaktir. Güvensizligin hakim oldugu 
bir örgütte, karsilikli birlik ve beraberligin olmasi da mümkün degildir.  

 

e- Motivasyonun Saglanamamasi 

Örgütlerin temel kaynagi insan oldugu için insani yakindan tanimak 
gerekir. Insan sosyal bir varlik oldugundan oldukça karmasik bir yapiya 
sahiptir. Nerede? Nasil? Ne zaman nasil davranacagini önceden bilmek 
oldukça güçtür. 

Örgüt açisindan ele aldigimiz zaman, insanlarin bulundugu örgüt ve 
örgüt amaçlari ile is gören amaçlarinin çogu zaman çeliskili durumlar 
yarattigi görülmektedir. Bu gibi durumlari ortadan kaldirmak veya en aza 
indirmek için yapilan çalismalarin, rasyonel nitelik kazanmasi için önerilen, 
örgütsel ve bireysel amaçlarinin uyumsallastirilmasidir. Örgüt amacina 
ulastigi takdirde, birey de kendi amacina ulastigina inanirsa, is gören daha 
çok motive olabilir. Sonuçta is gören isinden daha çok tatmin olabilecek 
duruma gelecektir16.  

 

f- Çalisanlarin Hak Ettigi Ücreti Alamamalari 

Küçük ve Orta ölçekli isletmelerin vasifli elaman istidami konusunda 
genellikle cimri davrandiklari gerçegi bilinmektedir. Bu isletmelerin 
çogunda vasifli personelin büyük isletmelerde çalisacagi, çünkü kendilerinin 
bunun için gerekli yüksek ücreti ödemeyecekleri düsüncesi hakimdir17. 

 

g-  Çalisanlar  ile  Üst  Yönetimin  Amaç  ve Hedeflerindeki        
Farkliliklar 

Ülkemizde Küçük ve orta boy isletmelerde ekip ruhunun 
olusturulmamasi amaç ve hedeflere ulasmayi güçlendirmektedir. Özellikle 
“ben” duygusunun “biz” duygusunu da içererek genisletilmesi gerekliligi 
konusundaki  hassasiyeti gerçeklestirmek yönetim ve çalisanlar arasindaki 
en önemli unsurdur. Sayet bu gerçeklestirildigi taktirde yönetim  ve 
çalisanlar arasinda hedef birligi saglanabilir18.  
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h- Çalisanlar Arasindaki Adam Kayirmacilik 
KOBI’in en önemli sorunlarindan biri de yerel düzeyde insan 

iliskilerinin “hemserilik” temelinde ifade bulmasi nedeniyle kurulusa 
aidiyet, isi ve isyerini benimseme, isbirligi ve özveri gibi davranislarin tam 
olarak benimsenmemesi ve bu degerlerden uzaklasmanin giderek 
yayginlasmasidir 19.  

 
IV.   KOBI’lerde Çalisanlarin Sorunlari Üzerine Bursa Ilinde Bir 

Arastirma 
a- Arastirmanin Amaci 
Bu çalismadaki amaç, ülkemizde faaliyette bulunan Küçük ve Orta 

Boy Isletmelerde çalisanlarin, sürekli gelisen ve degisen küresel dünyada 
isletme içi temel sorunlarini belirlemek ve bu sorunlara çesitli çözüm 
önerileri getirmektir.  

b- Arastirmanin Kapsami 
Bu arastirma kapsamina, Bursa ilinde imalat sanayinde faaliyet 

gösteren 108 Küçük ve Orta Boy Isletmelerin yöneticileri dahil edilmistir.  
c- Arastirmanin Yöntemi  
Çalismamizla ilgili teorik ve ampirik arastirmalar yapilmistir. Teorik 

arastirma kapsaminda kuramsal veriler literatürden yararlanilmak suretiyle 
çesitli bilimsel arastirmalardan elde edilmistir. Küçük ve Orta Boy 
Isletmelerde çalisanlarin sorunlarina iliskin, yöneticilerin görüsleri kapali 
uçlu sorular içeren anket yöntemi ile alinmistir. Elde edilen bulgular 
degerlendirilerek öneriler sunulmaya çalisilmistir. Verilerin 
degerlendirilmesinde, basit yüzde yönteminden yararlanilmistir. 

 
d- Arastirma Sonuçlari Ve Degerlendirmeler  

Tablo 1: Yöneticilerin Egitim Durumu  
Ögrenim Düzeyi  Yönetici 

sayisi 
Yüzde 
orani 

Geçerli yüzde orani Kümül atif yüzde orani 

Ilkokul 6 5,6 5,6 5,6 
Ortaokul 11 10,2 10,2 15,7 
Lise 41 38,0 38,0 53,7 
Yüksekokul 15 13,9 13,9 67,6 
Üniversite 33 30,6 30,6 98,1 
Yüksek lisans 2 1,9 1,9 100,0 
Toplam 108 100,0 100,0  
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Tablo 1 incelendiginde arastirma kapsamina dahil edilen isletmelerin 
yöneticilerin egitim düzeylerinin anket sonuçlarindan elde edilen bilgiler 
çerçevesinde, %5,6 ilkokul, %10,2 ortaokul, %38 lise, %13.9 yüksekokul,  
%30,6 üniversite ve %1,9 yüksek lisansa sahip olduklari belirlenmistir. 

 Türkiye’deki KOBI yöneticilerinin %19’u ilkokul, %42’si ortaokul, 
%21’i lise, %18’i yüksek ögrenim mezunudur (Alkin 2001: 10). KOBI’lerde 
yönetim genelde mülkiyeti elinde bulunduranlara aittir. Profesyonel 
yöneticilere az rastlanmaktadir. Degisimi fark etmek ve gerekse de bu 
degisime uyum için gerekli çalismalari yapmak yönetimin kalitesine göre 
degisim göstermektedir (Erkan, Eleren, 2001:208). KOBI’lerde profesyonel 
yöneticiler olusturmak için egitime daha fazla önem vermek gerekir. Ayrica 
mevcut yöneticileri gelistirmek ve bilgi yönünden güçlendirmek için hizmet 
içi egitimlere yeterince önem verilmelidir.  

 
Tablo 2: KOBI’lerde Çalisanlarin Sorunlari 
Çalisanlarin Sorunlari Evet Hayir Kismen 

 Fr. % Fr. % Fr. % 
Çalisanlarin isletme içerisinde 
motivasyonu saglanmaktadir. 

51 47,2 26 24,1 31 28,7 

Çalisanlar arasinda yaygin bir ekip 
çalismasi var. 

50 46,3 17 15,7 41 38,0 

Çalisanlarin birbirine ve isletmeye 
güvenleri tamdir. 

26 24,1 47 43,5 35 32,4 

Çalisanlar arasinda iyi bir iletisim vardir. 53 49,1 8 7,4 47 43,5 
Çalisanlar yerli is bilgisine sahiptir. 90 83,3 3 2,8 15 13,9 
Çalisanlar hak ettigi ücreti alabilmektedir. 22 20,4 56 51,9 30 27,8 
Çalisanlar arasinda adam kayirmacilik 
vardir. 

7 6,5 79 73,1 22 20,4 

Çalisanlar üst yönetimin amaç ve hedefine 
uygun hizmet vermektedir. 

30 27,8 15 13,9 63 58,3 

Tablo 2’de, çalisanlarin sorunlari ve memnuniyet derecelerini 
belirlemek için yapilan ankette ortaya çikan sonuçlar yer almaktadir. Buna 
göre yöneticiler, çalisanlarin isletme içerisinde motivasyonu saglamaktadir 
düsüncesine evet diyenlerin orani % 47,2’dir. Motivasyonda en önemli 
konu, isgören davranislarini ve bunlarin nedenlerini bilmektir. Her 
davranisin arkasinda bir istek, önünde ise amaç vardir. KOBI’lerin  
amaçlarina ulasabilmeleri için isgörenlerin  isteklerini doyurabilmelidirler. 
Çalisan  kendi dünyasina uygun ve kendine özgü nitelikte çizdigi 
amaçlarina ulastigi ölçüde mutludur. Isgören isletmeden birçok seyler 
bekler: ekonomik kaynaklar, güvenlik, egitim olanaklari…gibi. Isletme de 
isgörenden yaraticiligini ve zeka gücünü ortaya koymasini ister. Bu iki istek 
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grubu arasinda en iyi dengeyi kurmak gerekir. Bu dengeyi saglamanin en 
geçerli yolu isletmenin amaçlarini oldugu kadar isgören amaçlarini da 
yakindan tanimaktir. Bu amaçla öncelikle isgörenleri ise yönelten güdülerin 
ve bunlarin kaynaklandigi gereksinme türlerini incelemekte yarar vardir.  

   Çalisanlar arasinda yaygin bir ekip çalismasi var görüsüne evet 
diyenlerin orani % 46,3  kismen vardir diyenlerin orani ise % 38,0 oldugu  
söylenmistir. Geleneksel yapiya sahip örgütlerin yerine yeni modern örgüt 
yapilari almistir. Bu gelismenin nedeni yeni sorunlara geleneksel yapilarin 
çözüm bulamamasidir. Geleneksel organizasyonlar bireysel performansi ve 
bireysel davranisi öne çikarir. Çalisanlar bireysel hedefleri için motive 
edilir. Bu anlayisla çalisanlar arasinda kiyasiya rekabet vardir. Günümüzde 
bu olgu hastalik olarak kabul edilmekte ve büro patoloji ismi ile 
anilmaktadir. Büro patoloji, bir örgütte çalisanlarin zamanla örgütün genel 
amaçlarini gözardi ederek kendi sahsi amaçlarina hizmet etme egilimidir20. 
Bunun nedeni ise çalisanlarin bireysel hareket etmelerinden 
kaynaklanmaktadir. 

Çalisanlarin birbirine ve isletmeye güvenleri tamdir görüsüne evet 
diyenlerin orani sadece %24,1’dir. Bir örgütte, yapilan bir degisim örgütün 
tamamini etkiledigi kaçinilmaz olgudur. KOBI’lerin en önemli sorunu 
degisim sorunudur. KOBI’lerde degisime karsi direnisi ortadan kaldirmak 
ve çalisanlarin destegini kazanabilmek için her seyden önce yatay-dikey 
bölüm ve kisiler arasinda karsilikli güven duygusunun hakim olmasi 
gerekir. Bu konu yönetim sekli ve liderlik arasinda da karsilikli bir iliski 
olmasini gerektirir. Organizasyonel düzeyde tüm çalisanlar arasinda güvene 
dayali bir iliskinin varligi, katilimciya güçlendirici, yeni yönetim 
tekniklerinin yönetim tarafindan uygulanmasini da kolaylastiracaktir. 
Güvensizligin hakim oldugu bir örgütte, karsilikli birlik ve beraberligin 
olmasi da mümkün degildir. Yani örgütsel ekip ruhu ile hareket edilmez 

Çalisanlar arasinda iyi bir iletisim vardir diyenlerin orani % 49,1 evet, 
%7,4 hayir, %43,5 ise kismen oldugu saptanmistir. KOBI’lerde yeni teknik 
ve yöntemlerin saglikli bir sekilde islemesi ve basariyla uygulanabilmesi 
için iyi bir iletisim düzeninin kurulmasi gerekir. Örgütün hedef, politika ve 
stratejilerinin tüm takim tarafindan paylasilmasi, bireylerin yetki ve 
sorumluluklarinin arttirilarak ayni hedefe yönlendirilmeleri, alinan kararlara 
temel olusturulacak verilerin süratle toplanmasi gerek iç müsteri gerekse dis 
müsteri güvenini saglamak için, ortaya çikacak problemlerin çözümünde 
birlikte hareket için etkin bir iletisim modeli gereklidir. Daha önceleri ile 
destekleyici fonksiyon olan iletisim günümüzde yönetimin temel 
fonksiyonlari arasina girmistir.  
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Çalisanlar yeterli is bilgisine sahip olduklarini düsünenler % 83,3 
oranindadir. Çalisanlar hak ettigi ücreti alabilmektedir görüsüne evet 
diyenlerin orani % 20,4 bu ücreti düsük bulanlarin orani ise %51,9 
civarindadir. KOBI’lerde çalisanlardan yeterince faydalanmak için gerekli 
bilgi ve beceriler saglanmalidir. Böylece istenilen is kalitesine ulasilabilir. 
Isletmedeki tüm süreçlerle ilgili yeterince bilgi ve beceri kazandirilmayan 
çalisanlar bu uygulamayi basarisiz kilarlar. Çünkü yönetiminin hedefi “sifir 
hata” ile is yapmaktir. Bunu saglayabilmek için isin gerektirdigi gerekli 
mesleki ve teknik bilgiyi elde etmek gerekir. Ayrica çalisanlarin bilgi ve 
deneyimlerinden en üst düzeyde yararlanmak için onlara hakkettigi ücretleri 
vermek gerekir.  

Çalisanlar arasinda adam kayirmacilik yoktur diyenlerin orani %73,1 
olmasi sevindirici bir durumdur. Günümüz modern isletme yönetiminde  
çalisanlarinin motivasyonu objektif kriterlerle saglanmaktadir. Çünkü adam 
kayirmacilik hassas ve personelin motivasyonu üzerinde dogrudan etkili bir 
konudur. Dolayisiyla örgütte çalisanlar arasinda ayrim gözetmeksizin 
örgütün tamaminin, gerçek performans ve objektif kurallara göre 
yönetilmelidir. Ayrica liyakat terfi sisteminde de bu uygulama esas 
alinmalidir. 

 Çalisanlar üst yönetimin amaç ve hedefine uygun hizmet vermektedir 
düsüncesine evet diyenlerin orani % 27,8’dir. KOBI’lerde isletme yönetimi 
ile ilgili politikalar belirlenmesi bu politikalardan yönetimin sorumlu 
olmasi, alt kademeye bildirilmesi isletme ile  ortaya çikan problemleri 
çözümünde üst yönetimin yol gösterici, yönlendirici, katilimciligi esas 
almasi gerekir.  

V. SONUÇ 

KOBI’lerin sürekli ve çarpici sekilde degisen sartlari yakindan takip 
edebilmeleri için yöneticilerin stratejik düsünme ve karar verme yetenegine 
sahip olmalari gerekir. Ülkemizde KOBI yöneticilerinin ayni zamanda 
genellikle isletme sahibi olduklari ve ögrenim düzeylerinin düsük oldugu 
bilinmektedir. Bu nedenle çagin gereklerine uygun yönetim teknikleriyle 
degil geleneksel yönetim anlayisi ile hareket etmektedirler. Yaptigimiz 
çalisma sonuçlarina göre yöneticilerin egitim düzeyleri, %5,6 ilkokul, 
%10,2 ortaokul, %38 lise, %13.9 yüksekokul,  %30,6 üniversite ve %1,9 
yüksek lisans oldugu görülmektedir. Bu oranlarin yüksek okul ve üniversite 
yönünde yogunlasmasi için gerekli  tesvikler yapilmalidir.  

Ülkemizdeki KOBI’lerin en önemli sorunlarindan bir digeri de örgüt 
kültürünün olusturulamamasidir. Isletme çalisanlarinin, motivasyonunun 
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saglanamamasi, ekip çalismasinin olmayisi, iletisimin yetersizligi, güven 
ortaminin olmayisi, is bilgisinin yetersizligi, yanlis ücret politikalari, 
çalisanlar arasindaki esitsizlik ve üst yönetim ile çalisanlar arasindaki amaç 
ve hedef farkliligi isletme kültürünün olusturulmasindaki en önemli 
sorunlardir. Bu sorunlarin yasandigi isletmelerden verimlilik beklemek 
oldukça hayale kaçmaktadir. Arastirma verilerine göre isletmelerin, 
%47,2’de motivasyonun saglandigi, %46,3’de ekip çalismasinin, %24,1’de 
güven ortaminin , %49,1’de iletisimin yeterli, %20,4’de ücretin yeterli 
oldugu belirtilmistir. Ayrica %27.8’de çalisanlarla yöneticiler arasinda amaç 
ve hedef birliginin oldugu görülmüstür. Bu sonuçlar irdelendiginde 
ülkemizdeki KOBI’lerin çalisanlarla olan sorunlari oldukça fazladir. Bu 
sorunlarin ortadan kaldirilmasi için isletme içi kültürel yapinin gözden 
geçirilerek bu yapinin günümüz sartlarina göre uyarlanmasi gerekir.   

Sonuç olarak globallesmenin sonucunda isletmeler ülke sinirlari 
disinda rekabet etmek zorunda kalmaktadirlar. Rekabet edebilmek için 
sürekli iyilestirmenin ve isletme içinde isletmenin kalbi ve beyni durumunda 
olan  çalisanlara gerekli önemi vererek üretim ve pazarlama faaliyetlerinde 
rekabet üstünlügü saglanabilir.  
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