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Dersin Adı ÖRGÜT KURAMI

Öğretim Dili TÜRKÇE

Dersi Alan Programlar İşletme

Ders Türü ZORUNLU

Dersin Seviyesi Lisans

AKTS Kredisi 6

Ön Koşullar YOK

Dersin İçeriği

Örgütler ve örgüt kuramı, strateji, örgüt tasarımı ve etkililik, örgüt 

yapısının temelleri, örgütün dış çevresi, örgütler arası ilişkiler, 

imalat ve hizmet teknolojileri, bilgi teknolojisi ve bilgi yönetimi, 

örgütsel büyüklük, yaşam döngüsü ve kontrol, örgütsel kültür ve 

etik değerler, yenilik ve değişme, karar alma süreçleri, örgütsel 

çatışma, güç ve politika, örgütsel tasarımda güncel gelişmeler.

Dersin Amacı

Örgütler ve örgüt kuramı, strateji, örgüt tasarımı ve etkililik, örgüt 

yapısının temelleri, örgütün dış çevresi, örgütler arası ilişkiler, 

imalat ve hizmet teknolojileri, bilgi teknolojisi ve bilgi yönetimi, 

örgütsel büyüklük, yaşam döngüsü ve kontrol, örgütsel kültür ve 

etik değerler, yenilik ve değişme, karar alma süreçleri, örgütsel 

çatışma, güç ve politika, örgütsel tasarımda güncel gelişmeler.

Dersin Kazanımları

Örgütlerin neden var olduklarını bilir,Örgütlerin nasıl 

yapılandırıldıklarını bilir,Örgütlerin çevrelerinin ne olduğunu 

bilir,Örgütlerin nasıl değiştiklerini açıklayabilir,İş yaşamındaki 

uygulamalı yönetsel sorunları tespit edebilir ve bu sorunların 

çözülmesi için öneriler geliştirebilir ve sorumluluk 

alabilir,Çevresel koşulları ve örgütsel kısıtları göz önünde 

bulundurarak örgüt tasarlayabilir, örgütsel strateji geliştirebilir ve 

bunları uygulamaya koyabilir,Topluma ve politika yapıcılara ne 

zaman ne türden örgütlere gereksinim olacağını ve bunlardan 

neler beklenebileceğini anlatabilir

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar 
Jones, Gareth R. (2010). Organizational theory, design, and 

change. 6. Edition, Prentice Hall.

Değerlendirme Ölçütleri Katkı payı

Devam

Laboratuvar

Uygulama

Alan Çalışması

Ödev

Sunum

Projeler

Seminer

Ara Sınavlar 50%



Quiz

Final 50%

Toplam 100%

Ders Planı Tartışılacak/ İşlenecek Konular

1. Hafta Derse giriş, Örgütler ve örgütsel etkililik

2. Hafta Paydaşlar, yöneticiler ve etik

3. Hafta Globalleşme ve örgütlenme

4. Hafta Örgütsel tasarım

5. Hafta Örgüt yapısı: Otorite ve kontrol

6. Hafta Örgüt yapısı: Uzmanlaşma ve koordinasyon

7. Hafta Ara sınav

8. Hafta Örgüt kültürü

9. Hafta Örgütsel tasarım, yetkinlikler ve teknoloji

10. Hafta Örgütsel değişim, dönüşüm

11. Hafta Örgütlerde çatışma, güç ve politika

12. Hafta Karar alma, öğrenme ve bilgi yönetimi


