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İŞL 311 – Örgüt Kuramı 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 

Bahar 2013 

 

 

Dersi veren:  Dr. İrem Uz 

Email:   isl311tobb@gmail.com (ödevler ve sorular için), 

iuz@etu.edu.tr (diğer konular için) 

Ders gün ve saatleri: Salı 12.30-14.20 @ Derslik 311  

Cuma 10.30-12.20 @ Kırmızı Amfi 

(Haftada 4 saat formatında) 

 

Ders kitabı: 
 

Jones, G. R. (2013). Organizational theory, design, and change. (7. baskı). Essex: Pearson. 

 

Dersin içeriği: 
 

Örgüt kuramı organizasyonların nasıl işlediğini ve çevreyle etkileşimini konu alır. Derste, 

belli başlı örgüt kuramlarının (bürokrasi kuramı, bilimsel yönetim, insan ilişkileri 

yaklaşımları, koşul bağımlılık, kaynak bağımlılığı, işlem maliyeti, örgütsel ekoloji, kurumsal 

yaklaşım vb.) uygulamaya yansımasını göreceğiz. Bu bağlamda, örgüt ve çevresi, örgüt 

tasarımı ve örgütsel değişim konularını işleyeceğiz. Dersin işlenişi anlatım, tartışma, 

alıştırmalar, vaka analizleri gibi yöntemlerden oluşacaktır. Amaç örgüt teorilerinden yola 

çıkarak içinde bulunduğunuz örgütlerin yaşamsallığını geliştirebilme yetilerinizi arttırmaktır. 

 

Dersin gereklilikleri ve notlandırma: 
 

Sınav. Tek sınav olacak (final). Ders notunuzu %30 etkileyecek. Sorular klasik olacak. Mini 

vaka incelemeleri de sorulabilir. Kitapta yer almadığı halde derste anlatılanlar (sunumlar, ek 

bilgiler vs.) sorumluluk dahilindedir. Sınav açık kitap olacak! Telafi sınavı ancak geçerli bir 

mazeretiniz (doktor raporu gibi) varsa verilecektir ve ek çalışma süresinin sağladığı haksız 

avantajı etkisiz hale getirmek için kapalı kitap olacaktır. 
 

Kuram uygulama sunumu. Notunuzun %30’unu oluşturacak (Sunum % 20 + Rapor % 10). 

Beşinci haftadan itibaren (1. Şubat) işlediğimiz konularla ilgili dergilerden, gazetelerden ya 

da Internet’ten gerçek bir şirket örneği bulup sınıfta bireysel olarak 8-10 dakikalık bir sunum 

yapmanız bekleniyor. Bulduğunuz örnek o hafta işlediğimiz bölümde anlatılan kavramlar, 

karşılaşılan zorluklar, sorular ve problemlerle ilgili olmalı. Sunum sırası ve o hafta sunumda 

cevaplamanız beklenen sorular http://iuz.etu.edu.tr/courses/Isl311/311.htm adresinde ilan 

edilecek. Herkes kendi gününü takip etmekle yükümlüdür. Ek bir hatırlatma yapılmayacaktır. 

Sunumlardan önce isl311tobb@gmail.com adresine 1 sayfalık (Times New Roman, 12 font, 

tek satır aralık, marjinler 2.5 cm’ye ayarlanmış) özet raporunuzu gönderin. 

  

Şirket analizi. Ders notunuzun %40’ı şirket analizi raporunuzdan gelecek. Altı kişilik 

takımlar oluşturacaksınız. Beş sayfa rapor hazırlayacaksınız (kapak, referanslar, tablo vb. 

ekler hariç. Format: Times New Roman, 12 font, tek satır aralık, marjinler 2.5 cm’ye 

ayarlanmış). Seçeceğiniz şirket Apple, P &G gibi büyük bir şirket olabileceği gibi, daha önce 

grup arkadaşlarınızdan birinin ortak eğitime gittiiği bir şirket de olabilir. Her iki durumda da 

takımınızın tercih ettiği şirketi bana onaylatmanız lazım çünkü bir şirket birden fazla takım 

tarafından seçilemez. Kitabınızın, bölüm sonlarında “Analyzing the Organization” modülleri 

var. Bu modüllerden Bölüm 1’e ait olan her grubun raporunda bulunacak. Birinci modül 

http://iuz.etu.edu.tr/courses/Isl311/311.htm
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dışında, istediğiniz iki modülü daha seçip raporunuzu tamamlayın. Takım ve şirket 

seçimlerinizi 29 Ocak saat 17’ye kadar yazılı olarak isl311tobb@gmail.com adresine 

bildirmekle yükümlüsünüz (subject line: Şirket analizi). Bir şirketi birden fazla takımın talep 

etmesi durumunda, o şirket, tercihini ilk bildiren gruba verilecektir. 29 Ocak’a kadar takım 

seçimlerini bildirmemiş olanlardan rastgele yeni gruplar oluşturulacaktır. Tüm grupların 

rapor teslim tarihi 12 Mart. Raporlarınızı isl311tobb@gmail.com adresine word dosyası 

olarak gönderin. 

 

Ders politikası: 
 

Akademik dürüstlük dersi geçebilmek için ön şarttır. Herhangi bir şekilde akademik 

dürüstlükten uzak davranışlar (kopya çekmek, çalıntı yapmak, kaynak belirtmemek vb.) 

dersten kalmayla sonuçlanacaktır. Derse katılım, notunuzu direk etkilemeyecektir; ancak 

tecrübelerime göre derse katılım ders konularına hakimiyeti, ödevlerin, sunumların 

zamanında teslimini ve dolayısıyla dönem sonu notunu büyük oranda etkilemektedir. Lütfen 

derse geç kalmayın ve erken çıkmanız gerekiyorsa bana önceden haber verin. Geç teslim 

edilen ödevler, gününde yapılmayan sunumlar kabul edilmeyecektir. Takım 

çalışmalarınızdaki katkınız, grup arkadaşlarınız tarafından notlanacaktır. Örneğin Şirket 

Analizi raporunuz 90 aldıysa, sizin katkınız arkadaşlarınız tarafından ortalama 80 olarak 

belirtilmişse, sizin şirket analizi projesinden notunuz 72 olacaktır. Derste telefonlarınızı 

lütfen kapalı tutunuz. Ben size yardım etmek için buradayım. Aklınıza takılan herhangi birşey 

olduğunda sormaktan çekinmeyin. 

 

Ders planı: 

 

Tarih Konu Bölüm 

Hafta 1 Tanıtım   

Hafta 2 Örgüt kuramlarının kısa tarihi   

  Örgütler ve örgüt etkililiği Chapter 1 

Hafta 3 Örgütlerdeki paydaşlar ve etik Chapter 2 

  Küreselleşen dünyada örgütleme Chapter 3 

Hafta 4 Temel örgüt tasarımı Chapter 4 

  Otorite ve kontrol Chapter 5 

29 Ocak Takım ve şirket seçimlerinizi isl311tobb@gmail.com'a gönderin 

Hafta 5 Eşgüdüm ve uzmanlaşma Chapter 6 

Hafta 6 Örgüt kültürü Chapter 7 

Hafta 7 Örgütsel tasarım ve strateji Chapter 8 

Hafta 8 Örgütsel yetiler ve teknoloji Chapter 9 

Hafta 9 Örgütsel değişim biçimleri Chapter 10 

Hafta 10 Örgüt yaşam döngüsü Chapter 11 

12 Mart Şirket analizi raporlarınızı isl311tobb@gmail.com'a gönderin 

Hafta 11 Yenilik ve yaratıcılık yönetimi Chapter 13 

***Okulun belirlediği yerde ve tarihte Final Sınavı*** 
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