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Orta düzey yöneticilik
ortadan kalkıyor mu?
Mutlu bir evlilik için gerekli olan “çiftin ne kadar uyumlu olduğu değil,
uyumsuzluklarla nasıl başa çıkabildiğidir” demiş Leo Tolstoy. Üzerinden
yüzyıl geçmesine karşın bu ifade içinde barınan felsefe hala iş yaş a m ı m ı z ı
domine etmeye devam ediyor...

G

eride b›rakt›¤›m›z 2010’a ve son 10 y›la bir dönüp
bakt›¤›m›zda ifl hayat›na hakim olan X kufla¤›; daha
kanaatkar, marka sadakati yüksek, göreceli olarak
daha çabuk tatmin olan, teknoloji ile ileri yafllarda
tan›flan ve radikal de¤erlerin savunucusu bir kuflak
olarak bizleri bugünlere kadar getirdi. fiirketlerin üst düzey
yönetimlerinin büyük bir ço¤unlu¤unu, günümüzde bu kuflak olufltururken, flu an zaten kullan›lan ‹nsan Kaynaklar›
uygulamalar›n› baflar›yla hayata geçiren kifliler de onlar. ‹nsan Kaynaklar› departmanlar›n›n, personel iflleri bölümleri
oldu¤u zamanlardan beri yap›lmakta olan özlük iflleri ve ifle
al›m›n yan›na, X kufla¤›n›n tetikledi¤i; motivasyon, kariyer
planlama ve gelifltirme, d›fl kaynak kullan›m›, koçluk ve ak›l
hocal›¤› gibi günümüzde belirli bir ölçe¤in üzerindeki tüm
flirketlerin hayata geçirdi¤i uygulamalar da ‹nsan Kaynaklar› departmanlar›n›n sorumluluk alan›na eklendi.
Günümüzde flirketlerin orta düzey yönetim ve alt düzeyinde
görev almaya bafllayan Y kufla¤›n›n ve alttan gelen milenyum ve Z kufla¤›n›n ihtiyaçlar›n›n farkl›laflmas›, yeni trendlerin ortaya ç›kmas›na sebep oluyor. Dünyada flirketler,
bahsi geçen yeni kuflaklar› elde tutabilmek için yeni ve çekici politikalar uygulamaya bafllad›lar.
‹K kabuk de¤ifltiriyor
Türkiye’de de durum bundan çok farkl› de¤il. Z kufla¤›n›n
anne ve babas› olan Y kufla¤›; teknoloji ile dost, direkt emir
almaktan ve ast olmaktan hofllanmayan, kendi fikirlerine
çok önem veren, esnek yöneticilerle çal›flmaktan hofllanan,
sorumluluk almaktan kaç›nmay›p h›rsl› ve üretken olan;
ama en önemlisi uzun süreli sadakat gösteremeyen bir kuflak olarak karfl›m›za ç›k›yor. Bu kuflak için, Türkiye’de ‹nsan Kaynaklar› departmanlar›n›n kabuk de¤ifltirmeye bafllamas› hiç de flafl›rt›c› de¤il. Bu yeni ve al›fl›ld›k olmayan istekleri karfl›lamak ve bu kiflileri elde tutabilmek amac›yla
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son dönemlerde ortaya ç›kan kavramlar›n en önemlisi Yetenek Yönetimi. *
2011 y›l›nda da flirketlerin ‹nsan Kaynaklar› departmanlar›n›n yeni uygulamalar s›ralamas›nda üst s›ralarda yer alaca¤›na inand›¤›m bir konu. Yetene¤i saptama, gelifltirme ve elde tutma ile sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas› olarak özetlenebilecek yetenek yönetiminin önemi her geçen gün artmakla
beraber, geçmifl senelere göre kendi içerisinde de farkl›l›k
göstermeye bafllad›. Önceleri "Bir flirketin kilit pozisyonlar›nda çal›flacak olan yöneticileri belirleyip, bu kiflilerin geliflimlerini, flirkette kalmalar›n› sa¤layan süreçler bütünü"
olarak tan›mlan›rken, günümüzde bunun yan›na, "Liderlerin
organizasyonlar›ndaki çal›flanlar›n mevcut ve gelecek performanslar›n› en üst düzeye ulaflt›rmak için kulland›klar›
metotlar" tan›m› da eklendi. (*Yasemin Merih, 2010)
Y Kufla¤› tepe yönetici ile aras›ndaki orta fonksiyonu de¤ersiz ve sadece mesul müdürlük, bir anlamda kay›t tutucu
olarak görüyor. Bu durumda orta düzey yöneticilik flirketlerin bir kariyer onurland›rmas›, çal›flana bir lütfu gibi konumlan›yor art›k. Hatta eski genel müdür alg›s› bile kaybolmaya bafll›yor. fiirkete yönlendirici vizyonu getiren, tüm d›fl
iliflkileri yöneten genel müdür ifllevini art›k her çal›flan yerine getirebiliyor. Search Engine’ler ve sosyal medya ba¤lar›
her fleyin yerini alabiliyor. Teknoloji yeni genel müdür olarak alg›lan›yor. Performans› izleyebilir, raporlar yazabilir,
geri bildirim verebilir ve tak›mlar›n kendi kendini yönetmesini motive edebilir. Yetenekli ve geliflmifl ekipler art›k kendi
kendini yönetme becerisini gelifltiri y o r. K›sacas› genel müdürlük günümüzde korunmas› daha zor bir kale haline
geliyor.**
Orta düzey yönetici ne yapmal›?
Güçlü bir e¤itim ve özgüven sahibi Y Kufla¤›n›n, agresif bask›s›n› her geçen gün daha da fazla üzerinde hissedecek olan

“Suçsuz Orta Düzey Yönetici” ne yapmal› peki? Burada iki
hayati yat›r›m zorunlulu¤u karfl›m›za ç›k›yor: ‹lki, farkl›l›k
yaratacak bilgi ve yetkinlikler gelifltirmesi; ikincisi ise, ifli ile
ilgili bir alanda uzmanlaflmas›. K›sacas› getirece¤i önerilerle Y kufla¤›n› flafl›rtmas›... Aksi takdirde kapitalizmin rol modeli haline gelmifl Y kufla¤›n›n ofiste yarataca¤› gerginlik ve
lobi erken emeklili¤in önünü açabilir yak›n bir gelecekte.
(**Lynda GRATTON, London Business Scholl 2011)
Unutmamak gerek ki artan rekabet ve azalan karl›l›k oranlar› flirketleri her alanda sürekli geliflim ve iyileflme çal›flmalar›na iter. ‹nsan fizyolojisinin ifl performans›n› etkiledi¤i
gerçe¤inden yola ç›kan baz› firmalar eleman seçiminde güne bafllama özelliklerini bile inceler hale geldi. Erken kalkan insanlar; uyumlu, iyimser, dengeli, pro aktif ve uzlaflmac› bir profil sergilerken, geç kalkanlar; yarat›c›, zeki, d›fla
dönük oluyor. Bu da yap›lacak iflin do¤as›na göre bir seçim
sürecini ortaya ç›kar›yor. (Christoph Randler 2010)
Ekiplerde uyum önemli
Art›k ifl yaflam›nda 5 y›l önceye göre bile çok ilerideyiz. Sadece çal›flanlar›n kiflisel özellikleri de¤il yöneticilerinki de
dikkatle inceleniyor. D›fla dönük yöneticiler proaktif ekiplerle çal›flt›¤›nda baflar›s›z oldular. Proaktif çal›flanlar›n sessiz
yöneticiler ile performanslar›n›n daha yüksek oldu¤u belirlendi. D›fla dönük yöneticiler ise hiyerarfliye önem veren tak›mlarda verimli oluyor. Amerika’da bir pizza markas›n›n
130 flubesinde çal›flan yönetici ve elemanlarla test edilen bu
konu, d›fla dönük yöneticilerin, proaktif ekiplerin içinde tedirgin oldu¤unu ve tehditkar bir alg›lamaya girdiklerini ortaya ç›kard›. K›sacas› ekibin her halkas› özenle seçiliyor ve
ilerleyen dönemde de uyumu artt›rmak için geliflim planlar›
yap›l›yor. (Adam M. GRANT, Wharton Business School 2010)
Genellikle tecrübenin bir sonucu olarak gelen orta dü z e y
yöneticilik için di¤er bir önemli tehdit de rekabetin getirdi¤i
yeni bir trend: beklenen ifl ne olursa olsun en kalifiye aday›
almak ve iflinde ona konfor alan› ve yetki vermek olmal›. Oysa ‹K departmanlar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda amaç ifle uygun
bir aday seçmekle ilgili. Oregon’daki Portland Eyalet Üniversitesi’nde Berrin Erdo¤an’›n 244 çal›flan üzerinde yapt›¤›
bir araflt›rmaya göre (2009): kalifiye kifliler kendilerine kon-

for alan› ve inisiyatif verildi¤i zaman mevcut iflleri basit de
olsa mutlu oluyor ve hem sadakat hem de yüksek performans gösteriyor. K›sacas› iyileflen e¤itim imkanlar›nda gelece¤in vizyonu, yüksek nitelikli (overqualified) çal›fland›r.
Buradaki önemli bir nokta biz yöneticilere düflüyor. H›rsl› ve
aidiyet duygusundan yoksun Y – Z & Millenyum kuflaklar›n›n, daha do¤rusu bu iyi kumafllar›n ifllenip, performans›n
en üst düzeye ç›kar›lmas›d›r. (Andrew O’Connel, Harva r d
Business School 2010)
Yönetici de¤er yaratan bir varl›k olmal›
1950’ler 60’larda yönetici 4 konuda çok baflar›l›d›r: planlamak – organize etmek – yönlendirmek – kontrol etmek.
1980’ler – 90’larda ise yönetici flirketin hissedarlar›na maksimum kar sa¤lamak ve söz verilen rakam› tutmak ile görevlidir. Oysa günümüzde yöneticilik tüm görevlerinin üzerine bambaflka bir boyut daha kazanm›flt›r: topluma, çevreye
ve piramitte kendi alt›nda kalanlara kal›c› katk› ve yarar
sa¤lamal›d›r. Art›k yönetici; çal›flanlar›n›n ve toplumun yaflam kalitesini yükselten, yaflad›¤› ortama de¤er veren, de¤er yaratan bir varl›k olmal›d›r. (Phil Rosenzweig, IMD Lausanne University 2010)
Y jenerasyonu müdür de¤il lider istiyor
Y, Z veya Millenyum kufla¤›, her ne denirse densin bu insanlar karfl›s›nda bir müdür de¤il bir lider görmeyi istiyor. Bu
jenerasyonun en büyük beklentisi sayg› gösterebilece¤i bir
birikimin yönetti¤i ekibin bir parças› olmak. Aranan kelime
müdür – yönetici de¤il bir master’d›r. Bu genç insanlar›n
sayg› gösterece¤i kifli hayat›n›n her an›n› (hem ifl – hem
özel) bir lider gibi yaflamal›. Sadece ifl yerinde masas›na
oturdu¤unda de¤il, sokakta, ailesi ile yaflam tarz› ve hobileri
ile de rafine bir profil sergilemeli. K›sacas› sayg›n olup sayg›
uyand›rmal›d›r.
Beklentileri bu kadar üst düzeyde olan Y kufla¤›n›n da bu
beklentiler karfl›s›nda kendi pay›na düflen ödevleri var.
Unutmay›n 25 Y›ld›r CNN’de aral›ks›z program yapan kelime
sihirbaz› Larry King son yay›n›nda konuflamad›, CNN’de yerini dolduracak kifliyi hemen aç›klayamad›. Sonuçta ifller
onlar› yapanlarla de¤er ve kimlik kazan›yor.
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