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1. ÜNİTE- TOPLANTILARA KAVRAMSAL YAKLAŞIM

TOPLANTI KAVRAMI VE TANIMI
Toplantı; yöneticilerin ortak problemleri çözümlemek amacıyla bir araya gelip belirli konular
üzerinde tartışmaları süreci, bir gündem üzerinde görüşmek amacıyla ilgililerin katılmasıyla
gerçekleştirilen birleşim olarak ifade edilmektedir
Literatürde yer alan çeşitli toplantı tanımları ise;

 Birden çok kişinin bir sorun, olay veya olgu üzerinde görüşme yapmak amacıyla bir
araya gelmeleri,

 Özel bir iş konusunda görüşmek üzere iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelmesi,
 Bir grup insanın belirlenmiş bir konuyu, bir başkanın yöneticiliğinde tartışmak üzere

bir araya gelmeleri,
 Üç veya daha fazla kişinin bir araya gelerek yüz yüze bir çalışma içine girmeleri,
 Bir gündeme bağlanmış, gündemde buluunan konuları görüşmek için ilgililerin

katılımıyla yapılan birleşim olarak ifade edilmektedir.

 İş hayatının verimli, düzenli, sistemli olması ve birlikte çalışmanın temini için
toplantılar yapılmaktadır. Toplantılar insanlar tarafından yönetilir, toplantılara
insanlar katılır ve sonuç olarak insanlar için toplantılar yapılır

Toplantıların yapılmasının gerekli olduğu durumlar:
Belli bir konunun aydınlatılması ihtiyacının olması,
Ekiple paylaşılacak düşüncelerin olması,
Gruptan bilgi almak istendiğinde,
Bir soruna çözüm yolu aramak veya bir konuda karar vermenin gerekli olduğu
durumlarda,
Motive etmek, geri bildirim sağlamak, ikna etmek, eğitmek ve geliştirmek, statüyü
güçlendirmek istendiğinde ve
Çalışanlardan toplantı yapılması yönünde bir istek geldiğinde toplantılar
gerçekleştirilmelidir

İletişim Aracı Olarak Toplantılar:
Toplantılarda iletişimsizlik mümkün olmamakla birlikte toplantılardaki her katılımcı sözle
veya beden diliyle diğerlerine mesaj ulaştırmaktadır. Bu ulaştırılan mesajlar doğrultusunda
ise davranışlar belirlenmektedir İletişim aracı olarak toplantılar toplantı fonksiyonları
dâhilinde verimli bir düzeye ulaşabilmektedir.

Hızlı karar verme: Gelecek hakkındaki görüşlerin neredeyse tamamı, değişim süreçlerinin
gitgide hızlandığına ve bununla başa çıkabilmek için bazı gereksinimleirn ortaya çıkacağına
işaret etmektedir. Bu nedenle karar verme işlevi eskiye oranla daha fazla işlerlik kazanmak
zorundadır

Bilginin yayılması: Yazılı notlar halinde dağıtıldığı zaman pek açık ya da ilgi çekici
olmadığından göz ardı edilen bazı bilgiler, toplantı aracılığıyla gerekli kişilere etkili bir biçimde
aktarılabilmektedir. Toplantıların biçimi iki yönlü iletişimin gerçekleşmesine olanak
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vermektedir. Çalışanların toplantılara katılımı ne kadar artarsa, kendilerine sunulan bilgi ve
fikirlere o kadar çok sahip çıkarlar.

İçsel değişiklikler: Yeni politikalar ve süreçler üzerinde görüşmek, değişim gereksinimlerinin
ve değişim için gereken uygulamaların daha kolayca ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu
nedenle içsel değişiklikler konusunda toplantılar düzenleyerek çalışanları işin içine katmak
onları “karanlıkta bırakmak” politikasına göre çok daha başarılı olacaktır.

Dışsal değişiklikler: Rakip firmalar, ekonominin genel durumu, ürünler hakkında basına
yapılacak açıklamalar gibi konular çalışanlar tarafından öğrenilmelidir. Düzenli olarak
tekrarlanan toplantılar, farklı bölümlerden gelen önemli bilgilerin bir araya getirilmesi,
verilen kararlarla oluşacak değişikliklerden etkilenecek çalışanların “tablonun tümünü”
görmelerini sağlamaktadır. Bu durumda da toplantılarda verilecek kararlara içtenlikle katılım
ve işbirliği daha kolay elde edilebilmektedir.

Fikir ve deneyimlerin transferi: Çeşitli görüşlere sahip kişilerin bir araya gelmesiyle yeni
fikirlerin ya da daha önce akla gelmeyen çözüm yollarının çıkmasına olanak tanınmış olur.
Uzun zamandır sürenbazı sorunlara karşı yeni yaklaşımların elde edilmesine yararlı olacak
ilginç yaratıcı yöntemler de bu toplantılarda ortaya çıkabilmektedir

Toplantı İhtiyacı: Örgütlerin büyük çoğunluğu toplantılar olmadan işlevlerini yerine
getirememektedirler. Bazı toplantıların yapılması ise yasa gereği zorunlu olmaktadır. İdare
heyeti toplantıları, derneklerin genel kurul toplantıları bunlara örnek olarak gösterilebilir.
Örgütlerde gerçekleştirilen toplantıların sayısı örgüt içinde yapılan işe ve toplantıların
amacına göre değişebilmektedir. Ancak genel olarak bakıldığında; düzenli bir takvimle aynı
gün ve saatte toplantıların yapılması önerilmektedir.
Toplantıların çoğu şu sebeplerden dolayı düzenlenmektedir:

o Tartışmak,
o Karar vermek,
o Emir vermek ve
o Ortadan kaldırmak.

TOPLANTILARIN AMAÇLARI
Bir işin gerektiği biçimde tamamlanması bir amaca ulaşıldığını ifade etmektedir. Bu nedenle
herhangi bir uygulamanın başarısındaki en önemli faktör amacın net ve açık olarak
belirlenmesi olarak ifade edilebilir. Amaç kavramı belirli bir zaman diliminin sonunda ve
faaliyetler gerçekleştirildikten sonra içinde bulunulmayı arzı edilen durumu tanımlamaktadır.
Amaca ulaşıldığı fark edilmediği takdirde elde edilen sonuçların olumlu geri beslemeleri
alınamamaktadır.
Toplantıların farklı amaçları bulunmakla birlikte başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:
 Bilgi vermek
 Bilgilenmek
 Sorunları çözmek
 Bakış açılarını tartışmak
 Motive etmek
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Toplantının Planlanması:
Toplantının amaçları üzerinde ve sonuç olarak herkesin ne şekilde yararlanabileceği
konusunda yoğunlaşma sağlandıktan sonra diğer farklı seçeneklerin de göz önüne alınması
gerekecektir. Toplantıya kimlerin katılması gerektiğine ve daha da önemlisi kimlerin
katılmasının gerekli olmadığına karar verilmelidir. Böylelikle herkes için hayal kırıklığı yaratan
bir duygu olan gereksiz yere zaman kaybetme endişesi de ortadan kalkmış olmaktadır

Toplantıların Özellikleri:
Toplantılar; katılan kişi sayısına, konusuna, ne sıklıkta yapıldığına, katılımcıların yapısına ve
motivasyonuna bakılarak belirlenmektedir.

Kişi sayısı: Daha az sayıda insanın katıldığı toplantılar, çözümler üretmeye daha yakındır
çünkü kimin sorumluluk alacağı daha kolay belirlenmektedir

Konu: İletişimin, gerçek ve hissedilebilir bir düzeyde olduğu bir örgüt yapısında her toplantı,
hazırlanan bir ön gündem ile beraber planlanmaktadır. Günden son şeklini almadan önce her
katılımcı kendi fikrini söyleme şansına sahiptir. Böyle bir ortamda, gündeme eklenecek veya
gündemden çıkarılacak konular hakkında yeterince etkili olabilme şansı doğmaktadır

Ne sıklıkta yapıldığı: Toplantılar, ne sıklıkta yapıldıklarına bakılarak da belirlenebilmektedir.
Kendine özgü tek toplantılar olabileceği gibi düzenli olarak yinelenen toplantılar da
olabilmektedir

Katılımcılar: Bazı küçük örgüt yapılarında belirli sayıda yinelenen toplantılara tüm personel
katılmaktadır. Bu durum avantaj olarak nitelendirilebilir: İletişim daha kolaydır çünkü
herkese kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Büyük örgüt yapılarında ise katılan kişilerin sayıca
fazlalığı ve faaliyet alanının farklılığı toplantı sorununu karışık bir hale getirmekte ve farklı
çözümler bulunmasını gerektirmektedir

Motivasyon: Toplantılar, açık bir hedef ya da amaç belirlendiği ve o amaca ulaşmak için en
etkili yol olduğu sürece yönetimde kullanılan en üretici çalışmalardan biri olmaktadır. Ancak
toplantıların amaçlarına kişisel etkilemeler ve politikalar karışırsa, kalite hemen düşmektedir.

TOPLANTI SÜRECİ:
Belirli aralıklarla yinelenen toplantılarda toplantıyı yöneten kişi, bazı belirgin davranış
biçimleri bulunduğunu görecektir. Grubun davranış ve düşüncelerini derinden etkileyeceği
için toplantı yöneticisinin bu belirgin davranış biçimlerini göz önünde bulundurma ve kontrol
altında tutma yeteneklerini geliştirmesi gerekmektedir

Grup Davranışı:
Grup davranışlarını daha iyi değerlendirmek hem yönetici hem de tüm katılımcıların
toplantıda olup bitenleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır. İnsanların söyledikleri
anlatmak istediklerinden farklı olabilmektedir. Çoğunlukla nasıl ve niçin söyledikleri daha
önemli olmaktadır. Bu durum özellikle şu noktalarda yöneticiye yararl olmaktadır:
 Grubun gelişmesinin belirli aşamaları analiz ve tahmin edilebilir.
 Yararsız çekişmelerin kaynaklarının çoğu tahmin edilip önceden çözümlenebilir.
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Kabul Edilmek ve Dâhil Edilmek:
Tüm insanlar belirli bir dereceye kadar bir gruba ait olma ve bu grubun içinde bir kişilik
kazanma çabası içindedirKurulu düzene sahip yeni bir gruba katılanlar, eskiler tarafından
kabul edilmeleri gerektiğinin farkındadırlar. Bu nedenle derhal kendi kişiliklerini ortaya
çıkarmak yerine, grup tarafından onaylanmış davranış biçimlerine uyum sağlamayı yeğlerler.

Grup İçinde İletişim:

Katılanların birbirleri hakkında değil yalnızca görüşülmesi gereken konu üzerinde bilgi sahibi
olmaları gerektiği varsayıldığı için çok sayıda toplantının başarısızlıkla sonuçlandığı
görülmüştür. Herhangi bir toplantıya katılanlar meslektaşlarının deneyimlerini ya da
uzmanlık dallarını bilip saygı duydukları takdirde birbirlerinin katkılarını daha rahat kabul
etmektedirler.

Grubun Amaçları:

Amaçlar konusundaki belirsizlik ya da çelişki, toplantının sağlayacağı yararları ortadan
kaldıracaktır. Herkesin ve özellikle toplantı yöneticisinin uygun amaçları saptaması ve kabul
etmesi son derece önemlidir. Bu fikirbirliği sağlanmadığı sürece yapılacak toplantılar,
işbirliğinin ya da katkıların ortaya çıkmasını desteklemeyeceği gibi katılanların harekete
geçmesi için gerekli dürtüleri de oluşturmayacaktır

Grubun Gelişmesi:

Gereksinimlerin karşılandığının belirtileri:

 Kabul edilme
 Kendine güven
 Başkalarına güven

Gereksinimlerin karşılanmadığının belirtileri:

 Korku
 Kuşku
 Geri çekilme
 Çekimserlik

Grup Normları:

Bir toplantının göreceli olarak başarılı ya da başarısız olması, neredeyse tümüyle
katılımcıların arasındaki iletişim ve ilişkiye dayanmaktadır. Bir araya gelen tüm insanlar gibi
katılımcıların oluşturduğu grup da “şekillenme”, “kavgalaşma”, “standartlaşma” ve “iş
yapma” olarak tanımlanan dört aşamadan geçecektir.
Örgütlerin çok azı toplantıları denetleyebilmektedir Bunu yapmanın en iyi yolu ise toplantıya

Temel Gereksinimler         Kabul edilme         İletişim (Bilgi akışı)        Amaçlar (Hedefler)        Denetim
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Katılanlar arasında, toplantının ardından bir anket düzenlemek olabilir. Tüm katılımcıların
anket sorularına bireysel olarak cevap vermeleri gerekmektedir.
Toplantılar denetlenirken:

Nelerin yolunda gittiği gözlemlenmeli, uygun bir biçimde takdir edilmelidir.
Geliştirilmesi gereken alanlar belirlenmelidir.
Nelerin daha çok, daha az ve daha farklı yapılması gerektiğine karar verilmelidir.

TOPLANTI KÜLTÜRÜ

Toplantılar bazı örgütlerde “vakit kaybı, işgüzarlık, göz boyama” olarak algılanırken; bazı
şirketlerde de “önemli bir iletişim aracı, karar alma yeri, sorun çözme merkezi” şeklinde
değerlendirilir. İşte bu iki farklı bakış açısı o şirketin toplantı kültürüyle yakından ilgilidir.
Toplantı kültürü, başarılı örgütleri diğerlerinden ayıran önemli özelliklerden biridir.
 Demokratik ve çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilen örgütlerde toplantı kültürü,

örgüt kültürünün önemli bir parçasıdır

Toplantı Kültürü Olan Örgütler Toplantı Kültürü Olmayan Örgütler
Üst yönetim düzenli zamanlarda toplantı
düzenlemenin yararına inanır. “Toplantılar
çağdaş yönetim anlayışının vazgeçilmez
parçası” anlayışı hâkimdir

Üst yönetim toplantıların yararına inanmaz.
Emirler vererek şirketi yönetir. “Verilecek
talimatlar, yapılması gerekenler için
yeterlidir” anlayışı hâkimdir.

Düzenli olarak toplantı yapılır. Toplantılar düzenli olarak yapılmaz.
Gündemsiz, tutanaksız toplantılar
düzenlenmez

Gündem hazırlanmaz, tutanak tutulmaz.

Başkandan sonra toplantıya kimse giremez İsteyen istediği anda toplantıya girer
İlgili kişiler katılır. İlgili ilgisiz herkes katılır

Toplantı Katılımcıları:

Toplantıya kimlerin katılacağı amaca ulaşmada çok önemli bir olgudur. Toplantı amacını
oluşturan bir sorun varsa ve sorun tek kişiyle tartışarak çözülebilecekse, o toplantıya sadece
o kişi çağrılmalıdır. Genel olarak katılımcıların sayısı az olduğu zaman verimlilik ve katılım
yüksektir. Küçük gruplarda sohbet etme zorluğu görülür. Klik oluşturma tehlikesi düşüktür.
Küçük gruplar, ekip çalışmasını engelleyen sorunlar çözülebilirse verimli çalışmalar yaparlar.

Toplantıya Katılanların Görevleri:

Katılımcıların toplantı öncesi görevleri
o Aksi bildirilmedikçe, resmi bir kıyafet giyip gitmek. Toplantıya mutlaka zamanında ve

günlük tıraşlı, koyu renk takım elbiseli olarak, kalem, kâğıt, evrak, belge, dosya, rapor,
mevzuat vb. gerekli olan şeyler tedarik ederek gidilmelidir.

o Gündemi okuyup toplantıya hazırlarak katılmak gereklidir.
o Gündemde olmayan bir konuya dikkat çekmek isteniyorsa bu durum öneriler, dilekler

gibi bir başlık altında toplanmalıdır.



TOPLANTI VE SUNU TEKNİKLERİ

Sayfa 8

8

Verimli Bir Toplantının İlkeleri:

 Toplantı gündemi, önceden yönetici ile tespit edilerek yazılmalı, açıkça tanımlanmış
özel amaçlar belirlenmelidir. Toplantının gündeminde; yapısal olarak bir eksiklik
olursa gündem etkili olamaz.

 Gündem maddeleri toplantı öncesi dağıtılmalıdır. Her konu için, önceliğine göre
zaman sınırlamalı bir gündem bastırılıp toplantıdan önce katılımcılara dağıtılarak
hazırlanmaları sağlanmalıdır.

 Mümkünse katılımcıların, gündemin hazırlığına katkıda bulunmaları sağlanmalıdır.
 Katılımcılarla toplantı konusunda etkin iletişim sağlanmalıdır. Toplantıya katılacak

kişilere haber verilmelidir.

 Toplantıların başarısız olmalarının birinci nedeni toplantı düzenleyenlerin toplantı
yönetimi konusunda eğitilmemiş ve yetişmemiş olmasıdır

Resmi toplantı işlemlerinin anahatları aşağıda sıralanmıştır:

1. Her maddenin tartışmaya açılabilmesi için önerilmesi ve desteklenmesi gerekir (Böylece
konunun tartışmaya değer olup olmadığı ortaya çıkacaktır).
2. Başkan yapılan her öneriyi tekrarlayarak herkes tarafından anlaşılmasını sağlamalıdır
(Başkanın toplantıyı denetim altında tutmasını da sağlar).
3. Grubu harekete geçirecek her ana madde teker teker ele alınmalıdır.
4. Bir ana madde, ek bir maddenin ortaya atılmasıyla değiştirilebilir. Ana madde tartışılıp
oylanmadan önce, ek maddenin tartışılıp oylanması gerekmektedir. Ama bu işlemin
yapılabilmesi için öncelikle ana maddenin tartışmaya açılmış olması gerekir

Toplantıdan Sonra:

Tutanağın kopyaları zaman yitirmeden konuyu bilmesi gereken herkese gönderilmelidir. Eğer
tutanağın yazılması zaman alacaksa öncelikle kısa bir özet hazırlanıp gönderilebilir. Başkanın
genellikle gönderilmeden önce tutanağı inceleme fırsatı vardır. Böylece bazı hatalar ve yanlış
anlamalar önlenmiş olur. Toplantıyı doğru olarak yansıtan tutanaklar sürekli toplantıların ya
da komitelerin ilerlemesi ve sonuca ulaşması açısından çok önemlidir

Bu Özetin tamamını,Çıkmış Sorularını,Deneme Sorularını adresinize
gönderiyoruz!...

Tıklayınız
https://www.kolaysinavlar.com/toplanti-ve-sunu-teknikleri-cmh104u?search=%C3%A7mh104u
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özel amaçlar belirlenmelidir. Toplantının gündeminde; yapısal olarak bir eksiklik
olursa gündem etkili olamaz.

 Gündem maddeleri toplantı öncesi dağıtılmalıdır. Her konu için, önceliğine göre
zaman sınırlamalı bir gündem bastırılıp toplantıdan önce katılımcılara dağıtılarak
hazırlanmaları sağlanmalıdır.

 Mümkünse katılımcıların, gündemin hazırlığına katkıda bulunmaları sağlanmalıdır.
 Katılımcılarla toplantı konusunda etkin iletişim sağlanmalıdır. Toplantıya katılacak

kişilere haber verilmelidir.

 Toplantıların başarısız olmalarının birinci nedeni toplantı düzenleyenlerin toplantı
yönetimi konusunda eğitilmemiş ve yetişmemiş olmasıdır

Resmi toplantı işlemlerinin anahatları aşağıda sıralanmıştır:

1. Her maddenin tartışmaya açılabilmesi için önerilmesi ve desteklenmesi gerekir (Böylece
konunun tartışmaya değer olup olmadığı ortaya çıkacaktır).
2. Başkan yapılan her öneriyi tekrarlayarak herkes tarafından anlaşılmasını sağlamalıdır
(Başkanın toplantıyı denetim altında tutmasını da sağlar).
3. Grubu harekete geçirecek her ana madde teker teker ele alınmalıdır.
4. Bir ana madde, ek bir maddenin ortaya atılmasıyla değiştirilebilir. Ana madde tartışılıp
oylanmadan önce, ek maddenin tartışılıp oylanması gerekmektedir. Ama bu işlemin
yapılabilmesi için öncelikle ana maddenin tartışmaya açılmış olması gerekir

Toplantıdan Sonra:

Tutanağın kopyaları zaman yitirmeden konuyu bilmesi gereken herkese gönderilmelidir. Eğer
tutanağın yazılması zaman alacaksa öncelikle kısa bir özet hazırlanıp gönderilebilir. Başkanın
genellikle gönderilmeden önce tutanağı inceleme fırsatı vardır. Böylece bazı hatalar ve yanlış
anlamalar önlenmiş olur. Toplantıyı doğru olarak yansıtan tutanaklar sürekli toplantıların ya
da komitelerin ilerlemesi ve sonuca ulaşması açısından çok önemlidir

Bu Özetin tamamını,Çıkmış Sorularını,Deneme Sorularını adresinize
gönderiyoruz!...
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