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1. YÖNETİM YAKLAŞIMLARINA GENEL BAKIŞ: KLASİK VE
NEOKLASİK YAKLAŞIMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Yönetimin Bir Bilim Olarak Gelişmesinde Yönetim ve Organizasyon
yaklaşımları
1.2. Klasik Yönetim Alayışı
1.3.Neeklasik * Davranışsal Yaklaşım
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Yönetimin bir bilim olarak gelişmesinde etkili olan faktörler nelerdir?
Klasik yönetim düşüncesinin ilke ve kavramları nelerdir?
Klasik yönetim düşüncesi hangi konularaı göz ardı etmiştir?
Davranışsal akımın ortaya koyduğu başlıca ilke ve teoriler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Yönetim bilimi, klasik yaklaşım, rasyonellik, verimlilik, insan davranışları ve yönetim
bilimi
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Giriş
Yönetim en genel kabul görmüş tanımlarına göre: başkaları vasıtasıyla iş görmek;
amaçlara ulaşmak için, gerekli mal ve hizmetlerin üretilmesinde, fiziksel, finansal, beşeri
ihtiyaçların ve bilgi kaynaklarının geliştirilmesi sürecidir. (planlanması, organize edilmesi,
yöneltilmesi, koordinasyonu ve kontrolü) süreci olarak tanımlanabilmektedir. Yönetim bir
süreç olarak planlama, organize etme, yöneltme, koordinasyon ve denetim aşamalarından
oluşmaktadır. Yönetici bu süreci gerçekleştiren kişidir. Yöneticinin karar alıcı, bilgi işleyici,
kişilerarası ilişkileri düzenleyen rolleri bulunmaktadır. Yönetici ve girişimci kavramları
bazen birbirine karıştırılmaktadır. Girişimci, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
iktisadi mal veya hizmet üretmek için risk alarak işletme kuran veya işletmelere ortak olan
kişilerdir. Yönetici ise, girişimci veya hissedarlar adına işletmeyi yöneten kişidir. İşletme
yapıları büyüdükçe profesyonel yöneticilere ve işletme yönetimini etkin kılacak ilke, yöntem
ve yaklaşımlara daha çok ihtiyaç duyulmuştur. Bu bölümde öncelikle yönetim ve
organizasyon derslerinde görülen klasik ve davranışsal yaklaşımlar tekrar edilecek ve böylece
yönetimde yeni yaklaşımların eskilerden farklı olarak günümüz işletmeleri için neden daha
uygulanabilir olduğu ileriki bölümlerde daha kolay kavranabilecektir.
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1.1. Yönetimin Bir Bilim Olarak Gelişmesinde Yönetim Yaklaşımları

Yönetim eski mısır ve antik döneme kadar uzanan bir kavramdır. Ancak işletme
yönetiminin bir bilimsel disiplin olarak ele alınması ve çeşitli yaklaşımların ortaya konması
19. Yy sonu 20. Yy başına dayanmaktadır. Yönetim biliminin gelişimi aşağıda başlıkları
sıralanan yaklaşımları takip etmektedir.

1-KLASIK YÖNETİM YAKLAŞIMI
1. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
F. Taylor’un 1911 Bilimsel Yönetimin İlkeleri (The Principles of
Scientific Management
2. Yönetim Süreci Yaklaşımı
H. Fayol, yönetim süreci, 14 ilke
3. Bürokrasi Yaklaşımı
M. Weber, bürokrasi kavramı
2-NEOKLASIK – DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM
1. Hawthorne Araştırmaları
2. Dougles Mc Gregor’un X ve Y Teorisi
3. Olgunlaşma Kuramı
4. Sistem 1 Sistem 4 Yaklaşımı
3– MODERN ORGANİZASYON TEORİSİ
1. Sistem Yaklaşımı
2. Durumsallık Yaklaşımı
3.2.1- Woodward Araştırması
Birim, süreç ve kitle üretim teknolojileri ve bunlara bağlı
organizasyon yapıları
3.2.2-Tavistock Enstitüsü Kömür Madeni Çalışması
Teknoloji Yapı İlişkisi
3.2.3-Burns ve Stalker Çalışmaları
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Durgun - değişken çevre ve bunlara bağlı organizasyon yapısı

Yönetime ilişkin güncel yaklaşımlara geçmeden önce, eski geleneksel
yaklaşımları ve nasıl geliştiklerini tekrar etmek faydalı olacaktır.

1.2. Klasik Yönetim Yaklaşımı

Bu dönemin en tipik amacı verimliliği artırmaktır. Bunun için görev tanımları,
standartlaşma, işbölümü, organizasyon yapısı, planlama vb. kavramlar üzerinde çalışılmıştır.
Verimliliği artıracak her ortamda uygulanabilir (genel geçer, evrensel) ilkeler (tek bir doğru
yol) bulunması hedeflenmiştir. Ancak modern yönetim yaklaşımlarıyla beraber genel geçer
ilkeler arayışının bir hata olduğu anlaşılacaktır. Sadece organizasyonun iç verimliliğine
odaklanılmıştır, dış çevre ele alınmamıştır, bu nedenle bir kapalı sistem yaklaşımı vardır.

Klasik dönemde yapılan çalışmalarda, insan faktörü göz ardı edilmiş, insanlar
canlı makineler olarak algılanmıştır. Bu düşüncenin temeli ‘rasyonel insan’
(Homoeconomicus) kavramına dayanmaktadır. Çalışanların daha fazla kazanmak için daha
çok çalışacakları varsayımı kabul edilmiş, maddi unsurlarla çalışan motivasyonu sağlanmaya
çalışılmıştır. Hawthorne araştırmalarıyla beraber bu varsayımın da hatalı olduğu anlaşılmıştır.

Bu dönemdeki 3 önemli çalışma günümüz yönetim ve organizasyon
kavramlarının temellerini atmıştır:
1-Bilimsek Yönetim Yaklaşımı (Taylor)
2-Yönetim Süreci Yaklaşımı (Fayol)
3-Bürokrasi Yaklaşımı (Weber)

1.2.1.BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIMI (FREDERICK TAYLOR)
Yönetimin ilk defa bilimsel olarak ele alındığı çalışmadır. Taylor’a göre bir
organizasyonda:
-Her iş, bu işi oluşturan unsurlarına (görev ve davranışlara) ayrılmalı
(işbölümü)
8

-Her bir görev ayrıntılı olarak incelenmeli ve bu görevi gerçekleştirmek için
yöntem, araç, gereç ve davranışlar belirlenmeli ve standartlaştırılmalı. (standartlaşma)
-Her işe uygun çalışanlar seçilmeli ve eğitilmeli. Birbirini tekrar eden görevler
aynı çalışan tarafından yapılmalı (uzmanlaşma)
-Teşvik edici ücret sistemi kullanılmalıdır
-Devamlı denetim yapılmalıdır.

1.2.2.YÖNETİM SÜRECİ YAKLAŞIMI (HENRY FAYOL)
Henri Fayol’a göre, işletme faaliyetleri:
-TEKNİK: Üretimle ilgili faaliyetler
-TİCARİ: alım satım faaliyetleri
-FİNANSAL: sermaye bulma ve uygun kullanma
-MUHASEBE: İşletmeyle ilgili veri kayıtları
-GÜVENLİK: İşyerinin ve çalışanların güvenliği
-YÖNETİM: Aşağıda belirtilen fonksiyonlarla bir süreç olarak ele alınmıştır.

PLANLAMA

ORGANİZE ETME

YÖNELTME

KOORDİNASYON

KONTROL

Şekil 1.1 Yönetimin Fonksiyonları ve Yönetim Süreci

Fayol yukarıda belirtilen sğrecin etkili işleyebilmesi için uygun bir örgüt
yapısının gerekliliğine vurgu yaparak çeşitli ilkeler belirlemiştir. Yönetim ve organizasyon
derslerinde detayları görülen Fayol’un bu 14 İlkesi aşağıdakilerdir:
Örgüt Yapısıyla İlgili İlkeler:
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1-İş Bölümü
2-Yetki ve Sorumluluk
3-Yönetim Birliği
4-Merkezcilik
5-Hiyerarşi
Süreçlerle İlgili İlkeler:
6-Kumanda Birliği:
7-Disiplin
8-Adil ve Eşit Davranma
9-Çalışanların ödüllendirmesi ve ücretlendirme
10-Genel çıkarların kişisel çıkarlara üstünlüğü
Sonuçlarla İlgili İlkeler:
11-Düzen
12-Çalışanların devamlılığı
13-İnisiyatif
14:Birlik ve beraberlik ruhu

1.2.3.BÜROKRASİ YAKLAŞIMI (Weber)
Weber, kişisel temellerden ziyade rasyonel temellere dayanan bir yönetim
modeli önermiştir ve bunun adı bürokrasidir. Bürokrasi içinde meşru(yasal) yetki söz
konusudur. Weber’e göre üç farklı yetki türü vardır:
-Geleneksel Yetki: Doğuştan kazanılan babadan oğla geçen yetki.
-Karizmatik Yetki: Bireyin etkileme gücüne bağlı yetki.
-Meşru - Yasal Yetki: Demokratik, akılcı ve yasal düzenlemelere ve kurallara
dayanan yetki
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Bürokrasi Yaklaşımının Özellikleri:
-Etkin bir oragnizasyon yapısı için amaç, faaliyet ve görevler açıkça
tanımlanmalıdır.
-Çalışanların işlerini yapması için gerekli maddi ve beşeri araç ve kaynaklar ve
bunları kullanma dereceleri (yetkileri) belirlenmelidir.
-Görevler önceden belirlenmiş yazılı kurallara göre yerine getirilir.
-İşe uygun çalışan seçilmelidir.
-Hiyerarşi içinde her çalışan bağlı olduğu üst tarafından denetlenir.
-Hiç kimse görevlerini yapması için kendisine verilen araç ve personeli kişisel
ihtiyaçları için kullanamaz.
-Ödül ve ceza sistemi açıkça belirtilmelidir.

1.3. Neoklasik (Davranışsal) Yönetim Yaklaşımı

1.3.1.HAWTHORNE ARAŞTIRMALARI

1934 yılında Elton Mayo ve arkadaşlarının Hawthorne fabrikasında yürüttükleri bir
araştırmadır. Araştırmanın asıl amacı fiziksel koşullardaki iyileştirmelerin çalışan verimliliği
üzerindeki etkisini tespit etmektedir. Ancak yapılan testler sonucunda fiziksel iyileştirmelerin
verimliliği artırmadığı görülmüştür. Araştırmacılar yaptıkları detaylı incelemelerde verimlilik
üzerinde ‘sosyal faktörlerin’ (insan faktörü) etkili olduklarını görmüşlerdir.

Hawthorne Araştırmasının Sonuçları
-Organizasyonlar birer ‘sosyal sistem’dir ve insan faktörü bu sistemin önemli
bir unsurudur.
-Organizasyonun içinde insanlar kendi aralarında ilişkiler kurarak ‘informal
gruplar’ oluşturmaktadırlar. Bu informal grupları bireysel faktörler belirlemektedir (inançlar,
alışkanlıklar, aile kültürü vb.)
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-Bireylerin organizasyon içindeki davranışları, kişilerin algılarına ve informel
grupların üyesi olup olmamalarına göre değişmektedir.

1.3.2.DOUGLES MC GREGOR’UN X VE Y TEORİSİ

Bu teoriye göre yöneticiler çalışanlarını nasıl algılıyorlarsa, o şekilde bir davranış
sunmaktadırlar. Yöneticilerin algıları iki farklı varsayıma dayanmaktadır:
X Varsayımları:
-İnsanlar tipik olarak tembeldir, çalışmak istemezler
-İşe karşı arzusuzdurlar, sorumluluk almak istemez, güvenliği her şeyden çok
önemserler.
-İşi yaptırma için çalışanları zorlamak, sıkı bir şekilde kontrol etmek,
gerektiğinde cezalandırmak gereklidir.
Y Varsayımları:
-Çalışmak oyun, dinlenme kadar doğaldır.
-İnsan tipik olarak tembel değildir, gerekli ortam ve uygun iş verildiğinde
çalışmak oyun oynamak kadar zevklidir.
-Kişinin çalışmak istemesinde geçmiş kötü tecrübelerinin rolü vardır.
-Uygun koşullar olduğunda çalışanlar sorumluluk almak istemektedir.

Mc Gregor’a göre yönetici X varsayımlarına sahipse otoriter, bir tarz sergiler. Otoriter
yönetim ayrıntılı iş tanımları, cezalar ve kısıtlı yetki devri içermektedir. Yöneticiler Y
varsayımlarına sahiplerse katılımcı bir yönetim tarzı sergilerler. Mc Gregor’a göre başarılı bir
yönetici Y varsayımlarına sahip olmalıdır.

1.3.3. CHRIS ARGYSIS’IN OLGUNLAŞMA KURAMI
İnsanlar bu kuramda olgun ve olgun olmayan olarak ikiye ayrılmaktadır.
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Olgun Olmayan İnsan
• Pasif
• Yüzeysel bilgi
• Sınırlı davranış
• Bağımlılık
• Ast olmak ister
• Kısa dönem bakış açısı

Olgun İnsan
• Aktif
• Derin ilgi
• Sınırsız davranış
• Bağımsızlık isteği
• Üst olmak ister
• Uzun dönem bakış açısı

Klasik düşünce insanı olgun olmayan olarak görmektedir. Neoklasik (davranışsal)
yönetim düşüncesi ise insanların olgunlaşmasının önemine vurgu yapmaktadır. Kurama göre
insanlar iki kategorinin ortasında olabilirler ama olgunlaşmaları beklenmektedir.

2.4. RENSIS LIKERT’IN SİSTEM 1 SİSTEM 4 MODELİ

Likert yöneticilerin tarzlarını dört grup altında incelemiştir:
Sistem 1 – İstismarcı Otokratik Yönetim Tarzı
-Astlarına güvenmez
-Tüm kuralları kendisi koyar, kararları kendisi alır
-Astların fikrini çok nadir sorar, en doğrunun kendi bildiği olduğuna inanır.
Sistem 2 –Yardımsever Otokratik Yönetim Tarzı
-Çalışanlara biraz yakın olmaya çalışır, ara sıra fikirlerini sorar
-Genellikle kendi fikrini kullanır
-Kısıtlı da olsa yetki paylaşır
Sistem 3 – Katılımcı Yönetim Tarzı
-Çalışanların fikirlerini ve beklentilerini sorar
-Gerektiğinde onlarla beraber karar alır
-Gerektiğinde yetki paylaşır
Sistem 4 – Demokratik Yönetim Yaklaşımı
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-Astlarına tam olarak güvenir, fikirlerine her zaman danışır
-Astlarıyla beraber karar alır

Likert’e göre verimliliğin yükseksek olduğu gruplarda sistem3 ve sistem4 tarzları
hakimdir.

Likert’n ortaya koyduğu bir diğer kavram ‘ortak elemandır. Hiyerarşik yapı içinde bir
üst kademenin çalışanı aynı zamanda kendi yönettiği astlarıyla bir grup oluşturmakta; bir üst
kademe ile alt kademinin ortak elemanı olmaktadır. Ortak eleman işletme içinde iletişim,
gruplar arası ilişkiler ve koordinasyon için önemli bir rol oynamaktadır.
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Uygulamalar

15

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde öncelikle yönetim ve organizasyon derslerinde görülen klasik ve
davranışsal yaklaşımlar tekrar edilmiş ve böylece yönetimde yeni yaklaşımların eskilerden
farklı olarak günümüz işletmeleri için neden daha uygulanabilir olduğu ileriki bölümlerde
daha kolay kavranması sağlanmıştır.

17

Bölüm Soruları

1- Klasik yönetim yaklaşımı ile ilgili aşaüıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bu dönemin en tipik amacı verimliliği artırmaktır.
b) Görev tanımları, standartlaşma, işbölümü, organizasyon yapısı, planlama vb.
kavramlar üzerinde çalışılmıştır.
c)Verimliliği artıracak genel geçer (evrensel) ilkeler ve tek bir doğru yolun
bulunması hedeflenmiştir.
d) Hem iç verimliliğe hem de dış çevreye odaklanılarak bir açık sistem
yaklaşımı benimsenmiştir.
e) Bu dönemde insan faktörü göz ardı edilmiş, insanlar canlı makineler olarak
algılanmıştır.

2- Aşağıdakilerden hangisi bürokrasi yaklaşımının özellikleri arasında yer almaz?
a)Etkin bir organizasyon yapısı için amaç, faaliyet ve görevler açıkça
tanımlanmalıdır.
b) Çalışanlar en önemli kaynaktır, onların yaratıcılığı artıracak motive edici
faaliyetler

düzenlemek gerekmektedir.
c) Çalışanların işlerini yapması için gerekli maddi ve beşeri araç ve kaynaklar

ve

bunları kullanma dereceleri (yetkileri) belirlenmelidir.
d) Görevler önceden belirlenmiş yazılı kurallara göre yerine getirilir.
e) İşe uygun çalışan seçilmelidir.

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)Fayol 6 temel işletme faaliyeti belirlemiştir, yönetim bu faaliyetlerden biridir.
b)Weber yetki kavramını ele almış, geleneksel, karizmatik ve meşru yetki
olmak üzere üçlü bir ayrım yapmıştır.
c)Taylor verimlilik uzmanı ve yönetim biliminin babası olarak anılmaktadır.
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d)Fayol ‘Yönetim Süreci Yaklaşımı’ında yönetim faaliyetinin 5 aşamadan
oluşan bir süreçten

oluştuğunu ortaya koymuştur.

e)Chris Agris X ve Y teorilerinde insan faktörünü göz ardı etmiştir.

4. Aşağıdakilerden hangisi olgun insan özellikleri arasında yer almaz?
a) bağımsızlık isteği
b) kısa dönem bakış açısı
c) derin ilgi
d) aktiflik
e) sınırsız davranış

5.Rensis Likert’in Sistem1-Sistem4 Yaklaşımına göre aşağıdakildern hangisi yanlıştır?
a) İstismarcı otokratik astlara güvenmez, tüm kuralları kendisi koyar ve
kararları kendisi alır.
b) Yardımsever otokratik çalışanlara çok az güvenir ara sıra fikirlerini sorar
ama genellikle kendi fikrini kullanır.
c) Katılımcı yaklaşımda yönetici çalışanların fikirlerini sorar gerektiğinde
birlikte karar alır
d) Demokratik yaklaşımda yönetici astlarına tam olarak güvenir ve yetki
paylaşır
e) özgür bırakıcı yaklaşımda yönetici hiç yetki kullanmaz tüm işleri
çalışanlardan bekler

Cevaplar
1-d
2-b
3-e
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4-b
5-e
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2. YÖNETİM BİLİMİNİN GELİŞİMİ: MODERN YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Sistem Yaklaşımı
2.2. Durumsallık Yaklaşımı

22

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

23

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Sistem, açık ve kapalı sistem, dinamik denge, durumsallık, tekonoloji, çevre, organik
yapı, mekanik yapı
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Giriş
1950’lerden sonra sistem yaklaşımının bütün bilim dallarında etkisini göstermesiyle
beraber yönetim biliminde de yeni bir anlayış ve bakış açısı geliömiştir. Böylece klasik
dönemin her durumda geçerli evrensek ilkeler arayışı yerini her koulun kendine özgü yapısı
içinde geçerli yöetim uygulamalarının arayışına bırakmıştır. Bu bölümde sistem yaklaşımı ve
bu yaklaşıma ilişkin temel kavramlar açıklandıktan sonra; durumsallık yaklaşımının içinde
işletme yapaılarının çevre ve kullnaılan teknolojinin özelliklerine göre nasıl deişiklik
gösterdiği açıklanacaktır.
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2.1. Sistem Yaklaşımı

Sistem: Belirli parçalardan (alt birimlerden) oluşan, bu parçalar arasında ilişki olan ve
parçaların aynı zamanda dış çevreyle ilişki olan bir bütün.

Sistem-alt sistem-üst sistem: Sistem bir bütün ise, bütünü oluşturan her bir parça alt
sistemdir. Her sistem bir üst sistemin parçasıdır.

Kapalı – açık sistem: dışarısan bilgi, enerji, materyal vs. alansistemler açık, almayan
sistemler kapaldır.

Sistemin sınırları: Sistemin nerede başlayaıp nerede bittiğini gösterir. Kapalı
sistemlerde sınırlar katıdır, çevreyle alış veriş mümkün değildir; açık sistemlerin sınırları
geöirgendir.

Çevre: Organizasyonun sınırları içindeki herşey iç çevre, sınırları dışındaki herşey dış
çevredir. Açık sistem iç çevreyle olduğu kadar dış çevreyle de ilişki içindedir.

Entropi – Negatif enetrop (Negentropi): Entropi sistemdeki bozulma, düzensizlik ve
yok olma eğilimidir. Açık sistemlerde dışarıdan alınan bilgi, enerji ve metaryelle bu eğilim
bertaraf edilebilir (negentropi)

Değişken – Parametre: Sistemin içinde olan, yapı ve işleyişi etkileyen faktörler
parameter, sistemin dışındaki faktörler ise parametredir. Değişkenler üzerinde sistemin
belirleyici olma şansı vardır, parametreleri etkileme olasılığımız düşüktür.

Dengeli Durum (dinamik denge): Sistemler dış çevrede değişen koşullarda dengeli
bir durum arayışı içindedirler. Dış çevre sürekli değiştiği için bu denge durumu da sğrekli
bozulmakta, ama sistem yeniden dengeyi bulmakta ve böylece dinamik denge söz konusu
olmaktadır.
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Değişik Girdi - Çıktı – Geri besleme İlişkisi: Kapalı sistemlerde girdi ve çıktı
arasında doğrudan bir ilişki vardır. Ancak açık sistemlerde aynı sonuçlar farklı girdilerle elde
edilebilir.

Sistem Yaklaşımının İşletme Yönetimine Katkıları:
1-Bütüncül (Holistik) Bakış : Önemli olan bütündür, ana sistem alt sistemlerin
toplamından farklıdır, bütünü algılamak önemlidir. Parçalara tek tek odaklanmak büyük resmi
görmemizi engeller.
Sinerji: Bütünün, parçaların tek tek toplamından daha büyük olması (2+2=5)
2-Organizasyon – Çevre İlişkisi: Sistemin çevreyle ilişkisini ve denge arayışını
anlamak.
3-Bilgi Akışının Önemli Rolü: Değişkenler ve parametreler hakkındaki
bilgimiz arttıkça, organizasyondaki belirsizlik azalır.

2.2. Durumsallık Yaklaşımı

Sistem yaklaşımı nedeniyle, organizasyonlardaki kullanılan teknoloji, büyüklük,
çalışanların özellikleri gibi değişkenlerin birbirine etkisi ve pazar değişim hızı, rekabet oranı,
Pazar büyüme hızı gibi dış çevrenin organizasyonlara etkisi fark edilmiştir. Bu nedenle
klasik yönetim anlayışının ‘her yerde geçerli tek doğru’ anlayışı eleştirilmeye başlanmış ve
‘en iyinin durumdan duruma değiştiği’ anlayışı yerleşmiştir.

Durumsallık yaklaşımı altında organizasyon yapılarını etkileyen pek çok
faktöre ilişkin araştırmalar bulunmaktadır. Bu notlarda teknoloji ve çevre unsurlarının
organizasyon yapısına etkisini ele alan başlıca çalışmalar kısaca özetlenecektir.
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TEKNOLOJİNİN ORGANİZASYON YAPILARINA ETKİSİ
Teknoloji, girdileri çıktılara dönüştürmeye yarayan teknik araçlar topluluğudur. Bu
başlık altında iki çalışma anlatılmıştır:
-Woodward araştırmaları
-Tavistock Enstitüsü Çalışması

2.2.1- Woodward Araştırması

Araştırmanın asıl amacı klasik yönetim düşüncesinin bir uzantısı olarak her yerde her
koşulda geçerli etkin organizasyon yapısını bulmaktır. Ancak şncelenen işletmelerin her biri
için geçerli olabilecek tek bir etkin organizasyon yapısı olmadığı fark edilmiştir. Bunun
üstüne araştırma kullanılan teknoloji ve organizasyon yapısı üzerine odaklanmıştır.
Woodward araştırmaları spesific olarak modal teknolojilere (üretimin
bütününde görülen teknoloji) odaklanmaktadır. Araştırma sonucunda 3 tür teknoloji tespit
edilmiştir:
1-Birim Üretim:
-tek ürün üretimi
-genellikle ürün müşteri beklentisine göre şekilleniyor
-birim teknoloji kullanan işletmelerde organik organizasyon yapısı etkili
2-Kitle Üretimi:
-Büyük partiler halinde üretim
-Üretimde detaylı planlar gerekli, üretim bandında çok sayıda çalışan var
-kitle üretimi yapan işletmelerde mekanik organizasyon yapısı etkin
3-Süreç Üretimi:
-Çok büyük sayılarda, tamamen standartlaşmış ürünler üreten,
-Üretim bandı emek yoğun değil, otomasyona dayalı
-Süreç üretimi yapan işletmelerde organik organizasyon yapısı etkili
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MEKANİK ORGANİZASYON YAPISI:
Organizasyondaki çalışanların görev, yetki ve sorumlulularının açık ve ayrıntılı
şekilde tanımlandığı,
hangi işi kimin nasıl yapacağının detaylı bir şekilde belirtildiği,
yazılı kural ve prosedürlerin çok fazla olduğu organizasyon yapısı

ORGANİK ORGANİZASYON YAPISI:
Görev, yetki ve sorumlulukların daha geçişken olduğu ve devredilebildiği
Karar alma ve uygulama açısından esneklik sağlayan
İnsan ilişkilerinin daha birebir olduğu organizasyon yapıları

2.2.2-Tavistock Enstitüsü Kömür Madeni Çalışması

Bu araştırmada Tavistock Emstitüsü’ndeki bilim adamları, kömür madeninde, kömür
çıkarma işlemi elle yapılırken, makineler aracılığıyla yapılmasını sağlayan yeni bir teknoliji
geldiğinde, organizasyon yapısında oluşan değişiklikler tespit etmişlerdir.
Eski sistemde, işçiler 3-4 kişilik gruplar halinde çalışıyor, onları kimin
yönlendireceğine, kimin hangi işi yapacağına, ne zaman mola verileceğine, üretim miktarının
ne kadar olacağına kendileri karar veriyorlar.
Yeni teknoloji ile kömür makinalar aracılığıyla çıkarılıyor, yine araçlarla
yukarı taşınıyor, işçiler gruplar halinde değil düz bir sırada çalışıyorlar, grup arkadaşlarıyla
iletişim kuramıyorlar, mola zamanlarına ve çalışma sürelerine kendiler karar veremiyorlar.
Yeni sistem işçiler arasında huzursuluk yaşanmasına sebep olmuş ve bunun
etkili olailmesi için yeni bir organizasyon yapısı gerekli olmuştur.
Tavistock Enstitüsü’nün bu çalışmasının bulgusu, mevcut organizasyonda yeni
teknoloji ile üretim yapılamadığı, yeni bir yapıya gerek duyulduğu; böylece teknoloji ve
organizasyon yapısı arasında bir ilişki olduğunun tespit edilmesidir.

30

ÇEVRENİN ORGANİZASYON YAPILARINA ETKİSİ
Dış çevre organizasyonun sınırları dışındaki her türlü fiziksel, sosyal ve
ekonomik faktördür:
-demografik yapı
-ekonomik koşullar
-politik ve yasal koşullar
-kültürel yapı
-çoğrafi koşullar... vb.

Çevrenin organizasyon yapısına etkisini incelemk üzere Burns ve Stalker’ın
çalışmaları ele alınacaktır. Bu çalışmada değinilen çevre faktörü ‘teknoloji ve pazar değişim
hızı’dır.

2.2.3-Burns ve Stalker Çalışmaları
20 işletme yöneticisiyle yapılan mülakatlardan sonra ‘teknoloji ve pazar değişim
hızı’na göre işletmeleri ayırmışlardır. Bu ayrımın bir ucunda ‘Suni ipek işletmesi’, diğer
ucunda ‘elektronik işletmesi’ bulunmaktadır:
SUNİ İPEK İŞLETMESİ
-rekabet çok kuvvetli, çevre koşullar pek sık değişmiyor, rakipler ve pazar
hacmi belirli
-maliyetleri minimumda tutmak için çok etkin ve verimli çalışılmalı
-ayrıntılı iş tarifleri, politika ve yöntemler var
-mekanik yapı etkili
ELEKTRONİK İŞLETMESİ
-rakipler, kullandıkları teknoloji, müşteri beklentileri değişiyor
-sürekli yenilik gerekli, bunun için esneklik ve yaratıcılık lazım
-sorun çözümünde otorite değil, bilgi önemli
-organik yapı etkili
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Mekanik Yapılardan Organik Yapılara Geçiş:

MEKANİK
YAPILAR

Bürokrasi

Yönetim
Süreci
yapısı

Emir
Komuta
Yapısı

Ademi
Merkezi
Yapı

Matriks
Yapı

ORGANİK
YAPILAR

Şekil 2.1. Mekanik ve Organik Organizasyon Yapıları

Sonuç;
-Çevre koşullarının hzılı değiştiği ortamlarda (değişken çevre) organik yapılar
- Çevre koşullarının durgun ve dengeli olduğu ortamlarda (durgun çevre)
mekanik yapılar etkilidir.

DURGUN ÇEVRENİN ÖZELLİKLERİ:
-Ürünler son yıllarda pek değişmemiştir.
-Teknolojik yenilik azdır
-Rakiplerin ve müşterilerin sayı ve yapısı çok az değişir.
-Devlet politikaları belirli, sosyal ve ekonomik koşullar dengelidir.

DEĞİŞKEN ÇEVRENİN ÖZELLİKLERİ:
-Ürün ve pazarlar sürekli değişir
-Yeni teknolojiler eskileri kullanılmaz hale getirmektedir.
-Rakipler ve müşteriler sürekli değişmektedir.
-Devlet müdahalelerini öngörmek zordur
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-Devlet
değişmektedir.

politikaları,

sosyal

koşullar,

ekenomik

göstergeler

sürekli
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Uygulamalar

34

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sistem yaklaşımı ve bu yaklaşıma ilişkin temel kavramlar açıklanmış ve
daha sonra; durumsallık yaklaşımının içinde işletme yapaılarının çevre ve kullanılan
teknolojinin özelliklerine göre nasıl değişiklik gösterdiği ilgili teorilerden bazıları anlatılarak
irdelenmiştir.

36

Bölüm Soruları

1. Sistemin yapısını ve işleyişini etkileyen faktörler sistemin sınırları içindeyse bunlara
ne ad verilir?
a) Parametre
b)Paradinamik
c)Koşul
d)Değişken
e)Denge

2.Aşağıdakilerden hangisi durgun çevrenin özellikleri arasında yer almaz?
a) Teknolojik yenilik azdır
b) Ürünler son yıllarda pek değişmemiştir.
c) Devlet müdahalelerini öngörmek zordur
d) Rakiplerin ve müşterilerin sayı ve yapısı çok az değişir.
e) Devlet politikaları belirli, sosyal ve ekonomik koşullar dengelidir.

3.Örgüt yapılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) kitle üretimi partiler halinde çok sayıda üretim gerektirmektedir.
b) süreç üretimi çok sayıda ürünün emek yoğun değil otomasyona bağlı olarak
üretilmesidir.
c) birim üretimde genellikle ürün müşteri beklentisine göre şekillenmektedir.
d)

birim

üretim

tamamen

standartlaşmış

ürünlerin

üretilebilmesini

sağlamaktadır.
e) birim ve süreç üretimi organik, kitle üretimi ise mekanik yapılar
gerektşrmektedir.
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4. Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının yönetim bilimine katkıları ararsında
yer almaz?
a) insan faktörünün göz ardı edilmesi
b) holistik (bütüncül) bakış açısı
c) sinerji
d) organizasyon – çevre ilişkisi
e) bilgi akışıın önemli rolü

5.Sistem yaklaşımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Açık sistemler dış çevreden etkilenmez, dış çevredeki değişime herhangi bir
tepki vermezler.
b) Bütün sistemler başka bir sistemin içinde yer alırlar.
c) Alt sistemlerden birinde meydana gelen bir değişim, birbirleriyle olan
ilişkileri nedeniyle diğer alt sistemleri etkileyecektir.
d) Kapalı sistemlerin katı, belirgin sınırları vardır ancak açık sistemlerin üst
sistemlere geçiş yapılabilen sınırları vardır.
e) Açık sistemler dış çevreden bilgi ve malzeme alarak sürekli olarak dengede
kalmaya çalışırlar.

Cevaplar
1-d
2-c
3-d
4-a
5-a
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3. 21. YÜZYIL İŞ DÜNYASI PANAROMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. 21. Yüzyıl İş Dünyası Panaroması

40

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

21. yüzyıl işletmelerinin faaliyette bulundukları çevrenin özellikleri nelerdir?
21. yüzyıl işletmelerinde 20 yüzyıldaki işletmelerden farklı olan özellikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Küreselleşme, bilgi
yönetimi

toplumu, bilgi işçisi, bilgi devrimi, gelecek odaklılık, değişim
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Giriş

1990’lı yollarla beraber özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle
işletmeler büyük bir değişimle karşı karşıya kalmışlardır. Bu değişim sonucu 20. Yüzyıl
işletmeleri için geöerli ilke ve yaklaşımlar 2000’li yılların işletme dünyasının ihtiyaçlarına
cevap verememeye başlamıştır. Yönetimde Yeni Yaklaşımlar dersi olarak işlediğimiz tüm bu
konular, 21. Yüzyıl işletmesinin değşim ihtiyacına cevap verecek yeni yöntemleri tattıştığımız
teorilerdir. Bu teorileri kavrayabilmemizde 21. Yüzyıl işletmesini etkileyen faktörleri ve bir
asır içinde nelerin değiştiğini anlamak gereklidir. Bu bölümde sanayi devriminden
günümüzde içinden geçtiğimiz endüstri 4.0’a kadar işletme yönetimini etkileyen toplumsal,
politik ve ekonomik değişimler özetlenecek, bçylece 21. Yüzyıl işletmesinin özelliklerine
geniç bir çerçeveden bakılacaktır. Bir anlamda yönetimde yeni yaklaşımların itici güçleri
tartışılacaktır.

44

3.1. 21. Yüzyıl Panaroması

Yönetim tarihi insanlık tarihi kadar eski olsa da ‘işletme yönetimi’ 18. yüzyılda sanayi
devrimi ile beraber ortaya çıkmıştır. Bunun en önemli sebebi üretimin ev (hane) dışında
fabrika, atölye gibi ortak alanlarda gerçekleşmeye başlamasıdır. Bir bilim olarak yönetimin
gelişmesi 20. Yüzyılı başlarına uzanmaktadır. 20. Yüzyılın başında 1930’lu yıllara kadar
üretilen her şeyin satılabildiği (arzın kısıtlı talebin fazla olduğu) bir dönem yaşanmıştır. Bu
dönemin ana odağı, üretimde etkinlik ve verimliliği arttırmak olmuş buna paralel bir şekilde
de klasik yönetim anlayışının ilke ve yöntemleri ortaya konmuştur.

1929’da büyük ekonomik buhran ve ardından II dünya savaşı talebin
daralması, işsizlik gibi sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bir önceki dönemde aşırı büyümüş
işletmeler daha karmaşık organizasyonların yönetimini gerekli kılmıştır. Ayrıca psikoloji
alanında yapılan bilimsel çalışmalar ve yönetim alanında yapılan araştırmalarla klasik
anlayışının göz ardı ettiği insan faktörünün önemi anlaşılmıştır. 1950’lere kadar devam eden
bu dönemde yönetim alanında da organizasyon içinde insan faktörünü dikkate alan
davranışsal (neoklasik) akım gelişmiştir.

1950’lerle beraber savaş sonrası dönemde artan rekabet değişen müşteri
ihtiyaçlarına odaklanma işletmelerin uzun dönemde varlığını devam ettirmesi ve
sğrdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlaması asıl odak noktası haline gelmiştir. 1950’lerde
bailayan çalışmalarla teknoloji çeve ve büyüklük gibi faktörlerin işletme yapı ve stratejilerine
etkisi; 1970’lerde system yaklaşımının yönetim alanında da dikkate alınması; 1965’te strateji
1970’lerde Ansof’la beraber stratejik planlamanın gündeme gelmesi ‘modern bilimsellik’
olarak anılabilecek bu dönemin itici güçleri olmuştur.

1950’lerden sonra tüm dünyada nüfus artışının hızlanması ayrıca gelişmiş
dünyada nüfus artış hızının yavaşlaması; nüfus yoğunluğunun üçüncü dünyaya kayması
özellikle kirli teknojilerin kullanıldığı üretim yöntemlerinin gelişmiş ülkelerden az gelişmiş
ülkelere doğru kaymasına sebep olmuştur. Sanayi’nin az gelişmiş ülkelere doğru bu kayışı
gelişiş
ülkelerde
görece
bu
refahı
arttısa
da
ekolojik
sorunların
ve
sürdürülebilirlikmkavramının gündeme gelmesinde itici güç olmuştur. Öte yandan yaratıcı
kapasite ve entellektüel sermayeyi kullanabilen az gelişmiş ülkelerde küresel çapta rekabet
ortamına sıçramalar gerçekleşmişir. Hindüsta’nın yazılım konusundaki sıçraması buna örnek
olabilir. Nüfus artışı gelir dağılımda adaletsizlikler ve sosyal patlamalara da sebep olmuştur.
Böylece tüm dünyada ekonomik ve politik alanlarda istikrarsızlık ortaya çıkmaktadır.
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1970’lerde başlayan 4 önemli gelişme sonraki yıllarda global piyasaların
işleyişinde önemli bir etken olmuşlardır. Bu gelişmeler:
-enerjş ve hammadde kıtlığı
-finans piyasalarında istikrarsızlık
-küreselleşme (üretim faktörlerinin ulusal sınırların ötesinde dolaşımı) ve
üçüncü dünya ülkelerinin sadece hammdde ihraç eden konumdan çıkıp gelişmiş ülkelere rakip
olmasıyla ortaya çıkan yeni ekonomik dünya düzeni.
-uzak doğu (özellikle japonya)dan gelen rekabet

1980’ler tüm bu gelişmelerin ışığında ve özellikle Japonya’dan gelen yeni
yöntem ve ilkeler doğrultusunda kalite katılıncılık gibi kavramların yönetim biliminde önem
kazandığı yıllar olmuştur. Bu yıllar Düren’in ifadesiyle mükemmeli arayış yılları olarak
isimlendirilebilir. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygunluk müşteri tatmini sürekli
iyileştirme gibi kalite yönetimine ilişkin kavramlar bu dönemde yönetim biliminin önemli
ilkeleri haline gelmiştir. Çalışanların öneri geliştirmesş kararlara katılması çalışan hedefleri
ile işletme hedefleri arasında bağlantı kurulması (bütünleşme sağlanması) çalışanın yaratıcı
kapasitesiyle yeniliği mümkün kılabilme özellikle bilgisayar destekli iletişim sistemlerinin
yaygınlaşması personel katılımının sağlanmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

Tüm bu gelişmeler ışığında 1990’lı yıllar ‘küresel bilgi dünyasında gelecek
yönetim’inin (Düren) gündeme geldiği ve 21. yüzyıl iş dünyasına damga vuran pek çok yeni
kavramın ortaya çıktığı yıllar olmuştur. Bu kavramlar:

Küreselleşme: 1990’larda bilgi ve iletişim sistemleri sayesinde mesafe ve
zaman farkının ortadan kalktığı ve insanların eş zamanlı yakınlaştığı bir otamı ifade
etmektedir(Düren). Bir başka değişle ulusal boyutta yapılanların bütün dünya küresine
taşınmasıdır. Bu süreç öncelikle mamüller daha sonra tüm üretim faktörlerinin ulusal
sınırların ötesinde dolaşımını sağlamıştır. Sadece üretim faktrleri değil yatırımlar (finansal
fiziksel), bilgi (başka dğnyaları bilmek, haberdar olmak ulusal kültür ve kimliği sorgulamak)
ve tüketiciler (başka ülkelerdeki alışkanlıkları öğrenmek yenı ihtiyaçlara ve beklentilere sahip
olmak) de küresel ölçekte serbest hareket ettikçe ulus devlet anlayışı zayıflamaya ve önemini
yitirmeye başlamıştır. Bu süreç küresel boyutta tel tipleşme, tamamen entegrasyon ve bilginin
sınır tanımamazlığı rikleriyle ulus devleti yüzyüze bırakmaktadır.
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Bilgi: 20. Yüzyılın ortalarına kadar en önemli kaynak finansal varlıktır. Ancak
2. Dünya savaşından sonra capitalist ötesi bir toplum düzeni geöiş başlamış, etkileri
1990’larla beraber anlaşılmaya başlanmıştır (Drucker). Bu kapitalistötesi toplumun en önemli
kaynağı entellektüel sermaye oluş, kol işçisi yerini bilgi işçisine bırakmıştır. Yönetim
bilimciler emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimciden oluşan üretim faktörlerine once
bilginin eklenmesi gerektiğini söylemiş, Drucker Toffler gibi düşünürler bilginin diğer üretim
faktörleri ve kaynakları ikame teme özelliğine vurgu yaparak tek önemli kaynak olabileceğini
ileri sürmüşlerdir. Bilginin diğer kaynakları ikame edebilme özelliğinden anlaışması gereken,
örneğin elinizde yeterli sermaye olmasa da, nereden bunu bulacağınızı ya da elinizdeki
kadarıyla işinizi nasıl organize edeceğinize dair bir bilgiye sahip olduğunuzda sermaye
faktörünün önemini yitirmesidir. Benzer şekilde yeterince emek girdiniz yok ise, daha az
emekle aynı işi nasıl yapabileceğinize ilişkin bilgiye sahip olduğunuzda emek faktörünün de
önemi ortadan kalkacak, sahip olduğunuz bu bilgi emek faktörünü ikame etmiş olacaktır.

Değişim ve bilgi toplumu 1990’lı yıllar Drucker’a göre ‘yüzyıların onyılara
sıkıştığı bir dönemdir’. Değişim her alanda ve çok hızlı bir şekilde yaşanmaktadır. Düren
1990’lı yıllarda beraber pek çok şeyin sonunun geldiğini vurgulamaktadır. Tablo?????
Bunları özetlemektedir.

Tablo 3.1. Önceki Dünyanın Sonu
OLGU

AÇIKLAMA

Sanayi toplumunun sonu

‘Bacası tüten fabrika’ yerini
‘bilgisayar ekranı’na bırakıyor. Yani
smgeler değişiyor. Artık bilgi toplumu var.

Savaş sonrası dünyanın sonu

Kimse sıcak çatışmalrın olduğu bir
dünyada yaşamak istemiyor.

Soğuk savaşın sonu

Dünyanın iki kampa ayrılması işleri
işbirliğine ve huzur ortamını zorlaştırıyor.

Kominizmin sonu

Merkezden planlı iktisadi system
çöküyor ve küreselleşme önem kazanıyor.

Amarika hegomonyasının sonu

Yönetim biliminde 19ç yüzyıl sonu
ve 20. Yüzyıl başı ABD’den alınan ve
uygulanan modeler hakim olmuştur.
1970’ler sonunda Japonya’dan yayılan
kalite
anlayışının
tkisiyle
yönetim
biliminde ‘Batının da Batısı var’ denilen
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bir dönem başlamıştır.
Tüm
hizmetlerin
devletten
beklendiği dönemin sonu gelmiş özel
teşebbüs artan şekilde teşvik edilmiştir.

Refah devletinin sonu

Ululararası ticarette
üstünlüklerin sonu’

‘mukayeseli

Yeni Ekonomi (yeni dünya düzeni): Tablo_?????’de özetlenen tüm bu
sonlanışlar yeni bir dönemin başlangıcına ortam hazırlamıştır. Küresel pazarda küresel
rakiplerle evrensel bilgiye dayalı esnek kaliteli çok kültürlü ve mümkün olduğu kadar yalın
stratejiler gerekli olmuştur. Bunun için geleceği bugünden düşünmek ve isabetli öngörülerde
bulunmak çok önemli bir hale gelmiştir. Böylece ortaya bir diğer kavram olan gelecek
odaklılık (futurism) ve gelecek yönetimi çıkmıştır.

Gelecek yönetimi: Değişimi fırsatlar yaratan bir süreç olarak gören ve bu
fırsatları yeniliğe çevirerek rakiplere göre fark yaratan bir yönetim anlayışı gündeme
gelmiştir. Bu anlayış, futurist (geleceğe yönelik – gelecek odaklı) bakış açısıyla işletmenin
faaaliyette bulunduğu sektörde bir senaryo hazırlama süreci üzerine kuruludur.

Gelecek yönetimi bir diğer açıdan kriz yönetimi çabaları ile birbirine
karıştırılmaktadır. Telafi edici kriz yönetimi yöntemleri yerini inleyici yaklaşımlara
bırakmıştır. Önleyici yaklaşımlar için öngörüler bir diğer değişle futurist senaryolar
gereklidir.

Gelecek yönetimi bir nevi işletmlerin pazar payından ziyade fırsat payı içib
rekabet ettikleri bir alandır. Gelecek yönetiminde temel amaç ‘geleceğe önde varmaktır’.
Burada geleceği iyi hayel edebilmek kadar iabetli öngörülerde bulunmak kadar Hamel ve
Prahalad’ın üzerinde durduğu Stratejik mimari yani geleceğin inşa edilmesi de önemlidir.

Koçel, 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan üç önemli gelişmenin
genel olarak 21. Yüzyıl işletmelerinin oyun alanine ve kurallarını belirlediğini belirtmektedir.
Bu gelişmeler.
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1- Bilgi ve iletişim (bilişim) teknojilerindeki gelişmeler: Özellikle bilgisayar
uydu teknolojisi internet gibi alanlardaki gelişmelerle iletişimde mesafelerin ortadan
kalkmıştır. Bu teknolojiler sayesinde yöneticiler daha güncel ve very ve bilgiye sahip olma
imkanına kavuşmuştur. Böylece karar alma mekanizmaları değişim gçstermiş ve hız
kazanmıştır. Ancak bu hızlı kararlar, çok very, hızlı bir değişimi ve buna uyum sağlama
zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Tablo ????’de gösterilen şekilde 20. Ve 21. Yüzyıl
işletmeleri için değişimler söz konusu olmuştur.

Tablo 3.2. 20. Ve 21. Yüzyıl İşletmelerinde Değişiklikler
20. YY

21. YY

Büyük ve çeşitli üretim merkezleri

Küçük üretim birimleri

Dikey işbirliği ve bütünleşme
Büyüklük
ekonomisi)

ekonomisi

Taşeron çalıştırma dış kaynaktan
yararlanma
(ölçek

Esnek küçük yapılar

Yüksek ve sivri organizasyonlar

Basık ve yalın organizasyonlar

Bürokratik kişilik

Girişimcilik

Pazar payı arttırma

Yeni pazar yaratma

Tüm pazar

Niş pazar

Kantite

Kalite

2- Uluslararası rekabet ve küreselleşme: yukarında kürselleşme kavramı ve kürsel
çapta rekabet kavramının nasıl önem kaandığı açıklanmıştır. İnsanlar ulusal sınırlar dışında
üşünmek zorunda kalmışlardır. İşletmeler ise etkinlik kavramını yeniden gözden geçirmeye
ve hızlı değişime cevap verecek esnek yapılara sahip olmaya zorlanmıştır.

3-İnsan hakları: İnsani değerler insan kişiliği onuru üzerine farkındalık ve beklentiler
artmıştır. Yratıcılık ve yenilik kavramlarını rekabet dünyasında önem kazanması insanların
eğitim ve yaşam standartlarının yükselmesi bu beklentilerdeki değişimin itici gücü olmuştur.
İşletmeler için en önemli kaynak bilgiyi yaratan ve yayan insan kaynağıdır.
Organizasyonlarda insan artık kontrole dilmesi gereken bir maliyet unusuru olarak ve her
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zaman değiştirilebilecek bir üretim faktörü olarak görülmemekte bunu yerine geliştirilebilir
stratejik varlık (asset) olarak görülmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sanayi devriminden günümüzde içinden geçtiğimiz endüstri 4.0’a kadar
işletme yönetimini etkileyen toplumsal, politik ve ekonomik değişimler özetlenmiş, 21.
Yüzyıl işletmesinin özelliklerine geniş bir çerçeveden bakılmıştır. Bçylece kürselleşme, bilgi
toplumu, yeni ekonomi, gelecek odaklılık, değişim yönetimi gibi kavramlar açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları

1- Aşağıdakierden hangisi 1970’lerden itibaren küresel piyasaların işleyişini etkileyen önemli
değişimler ararsında yer alamaz?
a) Enerji ve hammadde kıtlığı
b) Finans piyasalarında istikrarsızlık
c) Buharlı makinenin icadı
d) küreselleşme ile gelişen yeni ekonomik dünya düzeni.
e) Uzak doğudan gelen rekabet

2- Kürselleşmeyle ilgilş aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) 1990’larda bilgi ve iletişim sistemleri sayesinde küreselleşme çvme kazanmıştır
b) mesafe ve zaman farkının ortadan kalktığı ve insanların eş zamanlı yakınlaştığı bir ortamı
ifade etmektedir
c) Küreselleşme ulusal boyutta yapılanların bütün dünya küresine taşınmasıdır.
d) Küreselleşme ile sadece mamuller sınır ötesi dolaşmakta, diğer üretim faktörleri
dolaşamamaktadır.
e) Küreselleşme ile tüm dünyada tek tipleşme, tamamen entegrasyon ve bilginin sınır
tanımamazlığı riskleriyle ulus devlet yüzyüze kalmaktadır.

3- Aşağıdakilerden hangisi 21. Yüzyıl işletmelerinin 20. Yüzyıl işletmelerinden farkı olarak
görülebilir?
a) Büyüklük ekonomisi (ölçek ekonomisi)
b) Yüksek ve sivri organizasyonlar
c) Bürokratik kişilik
d) Büyük ve çeşitli üretim merkezleri
e) Taşeron çalıştırma dış kaynaktan yararlanma
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4- Bilgi faktörüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) 21. Yüzyılın en önemli kaynağı bilgi ve entellektüel sermaye olmuştur.
b) Kol işçisi yerini bilgi işçisine bırakmıştır.
c) Yönetim bilimciler emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimciden oluşan üretim
faktörlerine bilginin eklenmesi gerektiğini belirtmiştir.
d) Bilginin diğer üretim faktörleri ve kaynakları ikame teme özelliğine sahip tek önemli kaynak
haline gelmiştir.
e) Bilginin az bulunurluğu ve bilgiye ulaşma soruna en önemli engeldir.

5- Gelecek yönetimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)Gelecek yönetimi değişimi fırsatlar yaratan bir süreç olarak gören ve bu
fırsatları yeniliğe çevirerek rakiplere göre fark yaratan bir anlayıştır.
b) Futurist bakış açısıyla işletmenin faaaliyette bulunduğu sektörde bir senaryo
hazırlama süreci üzerine kuruludur.
c) Gelecek yönetimi bir diğer açıdan kriz yönetimi çabaları ile birbirine
karıştırılmaktadır. Telafi edici kriz yönetimi yöntemleri yerini önleyici yaklaşımlara
bırakmıştır.
d) Önleyici yaklaşımlar için mevcud durumu incelemek ve geçmişe
odaklanmak gereklidir.
e) Gelecek yönetimi bir nevi işletmlerin pazar payından ziyade fırsat payı için
rekabet ettikleri bir alandır.

Cevaplar
1-c
2-d
3-e
4-e
5-d
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4. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

56

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.Kalite Kontrolden Kalite Yönetimine Geçiş
4.2.Toplam Kalite Yönetiminin Önceki Yaklaşımlardan farkları
4.3. Toplam Kalite Yönetiminin temel Prensipleri
4.4. Kalite Yönetimini Zorunlu Kılan Etmenler
4.5. Kalite Standartları ve Belgeleme
4.6. Toplam Kalite Yönetimine Yönelik Eleştiriler

57

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kalite nedir? Yönetilmesi neden gereklidir?
Kalite yönetimi ve kontrolü ararsında ne fark vardır?
Toplam kalite yönetiminn kapsamı nedir?
Toplam kalite yönetimi yaklaşımının önceki yaklaşımlardan farkı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Kalite, toplam kalite yönetimi, kaizen, sürekli iyileştirme, 5 olimpik sıfır, kalite
belgelendirme, katılımcılık,
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Giriş
1980’li yıllara kadar işletmeler kaliteyi kontrol edilebilecek bir unsur olarak ele almış
ve bu konuya tüm süreçleri etkileyecek btüncül bir bakış açısıyla bakmamıştır. Sistem ve
durumsallık yaklaşımlarının yaygınlık kazanması ve Japonya’da gözlenen kalite uygulamaları
tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılarak, kalitenin kontrol edilmesi yeirne bütüncül şekilde
yönetilmesi bakış açısına geçiş yapılmıştır. Böylece toplam kalite yönetimi yönetim biliminde
yaygınlık kazanan bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır.
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4.1. Kalite Kontrolünden Kalite Yönetimine

Kalite müşteri ihtiyaç ve beklentilerine (kullanıma) uygunluktur. Bir başka değişle
kalite müşeri ihtiyaçlarının tatmin edilmesi, yani ihtiyaç ve beklentinin karşılanması hatta
daha fazlasını vererek tatmin duygusu uyandırılmasıdır.

1980’li yıllara kadar kalite bir yönetim düşüncesinden çok üretimde istatistiksel
kontrollere dayalı belirli kişi ve departmanların sorumluluğunda bir iş olarak görülmekteydi.
Bir diğer değişle kalite kontrol ediliyordu, yönetilmiyordu. Kaliteyi arttırmak için kontrol
etmenin geç ve masraflı bir süreç olduğu bunun yerine üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve
iyileştirilmesinin gerekliliği zamanla anlaşılmıştır. Bçylece kalite tek bir departmanın değil,
nihai müşteriye ulaşana kadar üretim zincirindeki tüm departman birey ve iş birimlerinin
sorululuğundadır. Böylece işetmeler kendi iç süreçlerine yönelik birimler olmaktan çıkıp
müşteriye yönelik birimler haline gelmiştir. Kalite kontrolünden toplam (bütünsel) kalite
yönetimine geçiş ile kalite yukarıda tanımlanan anlamını almıştır. Kalitenin toplam
(bütünsel) olarak ele alınması nihai müşteriye kadar olan tüm sürecin kalitesine vurgu yapmak
içindir. Böylece sadece ürün kalitesine değil:
-müşteri beklentisine uygun ürün ve hizmet kalitesi
-çalışanın beklentisine uygun maddi ve sosyal ortamı sunacak çalışma ortamı
kalitesi
-işletmenin amaçlarına uygun yapı yönetim yaklaşımı süreç ve koordinasyonu
sunacak organizasyon kalitesi bir arada ele alınmaktadır.

4.2. Toplam Kalite Yönetiminin Önceki Yaklaşımlardan Farkları

Toplam kalite yönetimi iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi yoluyla müşteri
ihtiyaçlarını tatminini ön gören yönetim felsefesidir. Temelinde KAIZEN felsefesi
bulunmaktadır. KAIZEN Japonca iyileştirme anlamına gelmektedir; müşteri ihtiyaçlarını
tatmin edecek daha iyi sonuçlara ulaşabilmek için süreçlerin sürekli iyileştirilmesi
düşüncesini ileri sürmektedir. Toplam kalite yönetiminin önceki yaklaşımlardan farklı olarak
ortaya koyduğu bazı kavram ve yöntemler bulunmaktadır:

1-Katılımcılık: Yöneticilerin karar verme ve kontrol etme işlevlerinin
azalması. Koçluk danışmanlık gibi şlevlerinin artması. Çalışanlarınnı daha çok inisiyatif
62

göstermeleri ile katılımcılığın arttırılması amaçlanmaktadır. TKY’nin katılımcılık felsefesi
uzantısında güçlendirme yatay organizasyonlar tepe taklak hiyerarşiler gibi yeni yönetim
yaklaşımları gündeme gelmiştir. Katılımcılık ile önceki yönetim yaklaşımlarında açıkça farklı
şekilde ortaya konan şey ‘düşünen ve karar veren’ ile ‘işi fiilen yapan’ arasındaki ayrımın
ortadan kalkmasıdır.

2-Müşteri memnuniyeti için iş birliği: Klasik anlayışına göre işletme sahibi
ile diğer çıkar grupları (çalışanlar tedarikçiler vb) arasında bir çıkar çatışması vardır. Toplam
kalite yönetimi ise işletme ve paydaşları arasında çatışmaya değil iş birliğine
odaklanmaktadır. Üretim zincirindeki tüm birey bölüm ve iş birimleri müşteri memnuniyeti
için iş birliği yapmaktan çıkar sağlamaktadırlar.

3-Yapı ve işleyiş: Klasik anlayış çalışanları işletme sahibinin vekili olarak
görmekte bu nedenle çalışanların işletme sahip çıkarları doğrultusunda davranmaya sevk eden
ve onları kontrol eden yapı ve süreçler oluşturmaktaydı. TKY ise çalışanları iş birliği yapan
‘sosyal paydaşların’ arasında görmektedir. Onların fikirlerine süreçlere katılımlarına imkan
tanıyan yapı ve süreçler oluşturmaktadır. Organizasyonlarsa dikey, hiyerarşik yapılardan
yatay, takım bazlı yapılara geçiş bu sebepledir.

4.3. Toplam Kalite Yönetiminin Temel Prensipleri

TKY’nin temel pirensipleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
-Yönetimin isteği katılımı örnek olma mistyonu
-Bütün çalışanların katılımı
-kaliteyi iyileştimede önceyici yaklaşım
-kalite ölçüm ve takibi faaliyeti, sürekli iyileştirme (KAIZEN)
-Mükemmeli arayış: 5 olimpik sıfır

5 olimpik sıfır kalitesizliğe sebep olan her alanda (hata, stok, arıza, sure, kırtasiyecilik)
kalitesizlikoranlarını sıfırlamak anlayışıdır. 5 Olimpik sıfır alanı:
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-

sıfır hata
sıfır stok
sıfır arıza
sıfır gecikme
sıfır kağıt (rapor yazmak, yazılı talimatlarla vakit kaybetmemek)

Nihai kalitede insan kalitesi, eldeki olanakların kalitesi, yöntemlerin kalitesi,
hammaddelerin kalitesi, çalışma ortamının kalitesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Kalitesizlik
virüsleri defolar, uygunsızluk arıza gecikmelerdir. Bunlar masraflıdır zaman alıcıdır İnsan
kaynağını rahatsız edicidir.

4.4. Kalite Yönetimini Zorunlu Kılan Etmenler

Kalite yönetimini zorunlu kılan pek çok sebep bulunmaktadır. Bu sebepler aşağıdaki
şekilde özetlenebilir:

-

Teknojinin sürekli gelişmesiyle beraber tek seferde hatasız ürün üretmek mümkün
olabilmiştir. Ayrıca sürekli yeni ürünler geliştirmek yeni beklentiler yaratmıştır. Bu
beklentilerin karşılanması için kalite zorunlu hale gelmiştir.
Kaliteyi zorunlu kılan en önemli faktör kalitenin ekonomik boyutudur. Kalite
maliyetleri düşürmektedir kalitesizliği azaltmaktadır.
Kaliteyi zorunlu kılan bir diğer faktör kalitenin ticari boyutudur. Kalite işletme imajı
yaratmada basilica reklam ve pazarlama sloganı haline gelmiştir.
Kalite nin insan kaynakları boyutu da önemlidir. İnsan kaynağını motive etmede ve
geliştirmede kalite yaklaşımı son derece önemlidir.

Müşteriye kaliteli mal ve hizmet sunabilmek için işletmelerin atacağı somut adımların
neler olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda bir takım standartlar ve klavuzlar geliştirilmiştir.
Böylece kalite belgelendirilmeyei sertifikalandırılmaya ve belirli standartlar garanti altına
alınmaya başlanmıştır. Kalite sertifikaları işletmeler belirli standartlara uygun tanımlamalar
yapıp fiilen uyguladıklarında verilen belgelerdir. Kaliteyi bu şekilde belgelendirmenin amacı:
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-işletmeleri sürekli iyileştirme konusunda özendirmek
-bu konuda ulaştıkları aşamaları onaylamak
-müşteri tatmininin karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

4.5. Kalite Standartları ve Belgelendirme

Kalite belgeleri ve standartlrıyla ‘kalite güvence’ sağlanmak istenmektedir. Kalite
güvence standartlarla ilgili tanımlamaların ve uygulamaların yapılmasını sağlamaya dönük
proaktif bir uğraşıdır.

Uluslarrası standartlar organizasyonu (ISO) Cenevre’de 1992 yılında kurulmuş genel
olarak iki grupta topladığı standartları tüm dünyada belgelemektedir. Bunlardan ilki ISO 9000
serisidir. ISO 9000 serisi işletmenin iç bünyesindeki faaliyetlerde yapması gereken
tanımlamalar ve uygulamalardır. 9000 serisinin içindeki bazı standartlar aşağıdaki şekildedir:

-

ISO 9000: kalite yönetimi ve kalite güvence sistemi
ISO 9001: tasarım ğretim tesis ve hizmette kalite standartları
ISO 9002: üretim ve tesislerde kalite standartları
ISO 9003: son deneteme ve deneylerde kalite standartlar

ISO’nun ikinci katagorideki standartları işletmelerin çevreleri ile ilişkileri hakkında
tanımlama ve süreçleri içermektedir. Bu standart ISO 14000 standartlarıdır. Çevre kirliliği,
gürültü, atıklar, enerji tasarrufu, su kalitesi, hava kirliği vb. konularla neyi nasıl
yapacaklarının önceden tanımlanmasıdır.

Kaliteye ilişkin bir başka standart da SA8000 standardıdır. Sosyal sorumluluk (Social
Accountability) ile ilgili bir standarttır.
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4.6. Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Eleştiriler

TKY’ye yönelik bazı eleştirilerde bulunmaktadır. Bu eleştiriler genellikle uygulamaya
yönelik eleştrilerdir. Yaklaşımın gereklilğine önceki yaklaşımlardan farkına ve günümüz
organizayonlarına katkısına ilişkin eleştiriler değildir. Bu eleştiriler aşağıdaki şekilde
sıralabilir

-Bazı araştırmcılar TKY uygulamalarını iddia edildiği kadar büyük başarılara yol
açmadığını ileri sürmüşlerdir.
- TKY’nin gelişmesine katkıda bulunan yazarların ileri sürdüğü ilkelerin aslında sağ
duyulu bir yöneticic zaten hali hazarda uygulaması gereken ilkeler olduğu belirtilmektedir.
-TKY’nin başarısının üst kademe yönetiminn tam desteğine bağlı olduğu ortaya
konmaktadır.
-Standartlr sürekli bürokratikleşme ve hiyerarşik yapılara dönmek gibi klasik yapıyı
kurumsallaştıran ve sürdüren bir işlev görmeye başlamıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

68

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kalite kavramı, felsefesi, kaliteye bütüncil bakış, katılımcılık, kaliteyi kontrol etek
yerine tüm sreçlerde yönetmenin farydaları, kalite standartları oluşturmanın ve
belgelendirmenin amaçları ve toplam kalite yönetimine yöneltilen eleştiriler açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi beş olimpik sıfırdan biri değildir?
a) Sıfır hata
b) Sıfır stok
c) Sıfır kağıt
d) Sıfır üretim
e) Sıfır arıza

2- Kaliteyi belgelemenin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
a) İşletmeleri sürekli iyileştirme konusunda özendirmek
b) Kalite iyileştirme konusunda ulaştıkları aşamaları onaylamak
c) Müşteri tatmininin karşılanmasına katkıda bulunmaktır.
d) İşletmelerin kalite standartlarına uygun tanımlamalar yapıp fiilen uygulamalarını sağlamak
e) İşletmelerin aldıkları kalite belgeleri aracılığıyla toplumdaki imajlarını ve satışlarını artırmak

3-Toplam kalite yönetimine yöneltilen eleştiriler arasında aşağıdakilerden hangisi
sayılamaz?
a) Müşteriye kaliteli mal ve hizmet sunabilmek için işletmelerin atacağı somut adımların neler
olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda bir takım standartlar ve klavuzlar geliştirilmiştir.
b) Bazı araştırmcılar TKY uygulamalarını iddia edildiği kadar büyük başarılara yol açmadığını
ileri sürmüşlerdir.
c) TKY’nin gelişmesine katkıda bulunan yazarların ileri sürdüğü ilkelerin aslında sağ duyulu bir
yöneticic zaten hali hazarda uygulaması gereken ilkeler olduğu belirtilmektedir.
d) TKY’nin başarısının üst kademe yönetiminn tam desteğine bağlı olduğu ortaya konmaktadır.
e) Standartları sürekli bürokratikleşme ve hiyerarşik yapılara dönmek gibi klasik yapıyı
kurumsallaştıran ve sürdüren bir işlev görmeye başlamıştır.

4-Aşağıdakilerden hangisi TKY’nin temel prensipleri arasında sayılamaz?
a) Yönetimin isteği katılımı örnek olma misyonu
b) Bütün çalışanların katılımı
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c) Kaliteyi iyileştimede önceyici yaklaşım
d) Kalite ölçüm ve takibi faaliyeti, sürekli iyileştirme (KAIZEN)
e) Kalite kontrol

5-Aşağıdakilerden hangisi kaliteyi zorunlu kılan sebepler arasında sayılamaz?
a) Teknojinin sürekli gelişmesiyle beraber tek seferde hatasız ürün üretmek mümkün
olabilmiştir.
b) Sürekli yeni ürünler geliştirmek yeni beklentiler yaratmıştır. Bu beklentileri karşılamak yerine
aynı ürünleri daha kaliteli vermek önem kazanmıştır.
c) Kalite maliyetleri düşürmektedir kalitesizliği azaltmaktadır. (kalitenin ekonomik boyutu)
d) Kalite işletme imajı yaratmada basilica reklam ve pazarlama sloganı haline gelmiştir.
(kalitenin ticari boyutu)
e) İnsan kaynağını motive etmede ve geliştirmede kalite yaklaşımı son derece önemlidir.
(kalitenin insan boyutu)

Cevaplar
1-d
2-e
3-a
4-e
5-b
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5. BİLGİ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Bilginin Artan Önemi
5.2.Bilgi Kavramı
5.3.Bilgi Yönetimi
5.4.Bilginin Stratejik Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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5.1. Bilginn Artan Önemi

Rekabetin arttığı, yaratıcılığın önem kazandığı ve değişimin çok hızlı yaşandığı
günümüz iş dünyasında, girişimciler anahtar varlığın bilgi olduğunu fark etmektedirler.
Girişimcilerin maddi olmayan varlıkları kullanma yetenekleri, fiziksel varlıklara yatırım
yapma ve onları yönetme yeteneklerinden çok daha kesin ve sonuç odaklı bir hal almaktadır.i
Maddi olmayan varlıkların ve bilginin öneminin artması ve bugünkü anlamına kavuşması
sürecinde, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş önem taşımaktadır. Drucker’ın
kapitalist ötesi topluma geçiş olarak adlandırdığı, II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan, fakat
1990’lardan sonra açıkça anlaşılan bu süreçte; sermaye, doğal kaynaklar ve emek gibi temel
ekonomik kaynaklar (üretim faktörleri) yerini bilgiye bırakmaktadırii.
Bilgi toplumuna geçişle yaşadığımız bilgi devriminde, öncelikle bilginin az bulunurluk
varsayımı ortadan kalkmaktadır. iii Bilgiye ulaşma olanaklarının kısıtlı olduğu dönemlerde
bilgi, verilen kararların kalitesini artırmakta ve neredeyse kararı tek başına eldeki bilgi
belirlemektedir. Ancak günümüzde bilgisayarlar sayesinde bilgiye ulaşmak ve onu işlemek
kolaylaşmaktadır. iv Araştırmalar günümüz işletmelerinde çalışanların, zamanlarının
%17’sinden azını bilgi aramak ve bilgiye ulaşmak için kullandıklarını; %80’den fazlasını ise
bilgiyi ortaya çıkararak, yorumlayarak ve kullanarak geçirdiklerini ortaya koymaktadır.v Bilgi
erişilmesi kolay, satılınca bitip tükenmeyen, sahibinde de kalmaya devam eden, paylaştıkça
çoğalan, dinamik ve hızla değişen bir kavram haline gelmektedir.vi
Bugün yaşadığımız bilgi patlamasına çok çeşitli faktörler yol açmaktadır. Davenport
ve Prusak’a göre bunların başında küresel düzeyde devam eden yok edici rekabet, değişimin
çok hızlı olması ve gün geçtikçe tatmin edilmesi zorlaşan tüketici talepleri bulunmaktadır. vii
Drucker ise bilgi devriminin asıl devrimci etkisinin e-ticaret olduğunu belirtmektedir.viii Tüm
bu dinamikler küreselleşme olgusu etrafında şekillenmektedir. Küreselleşmenin, internet
kullanımının ve e-ticaretin artmasıyla beraber; küresel boyutta tatmin edilmesi güç tüketici
taleplerini karşılamak, hızlı değişen dış çevreye uyum sağlamak ve yok edici rekabette
varlığını sürdürmek için işletmeler, bilgiyi daha verimli kullanmaya yönelmektedir.
Bilgi devrimi ile bilginin anlamı ve kullanımı değişmektedir. Geleneksel bilgi
kullanmaya değil, yalnızca var olmaya yönelik bilgidir. Genel ve ihtisaslaşmamıştır. Bilgili okumuş- insan pek çok konu hakkında fikir sahibi olabilmekte, ancak bunları herhangi bir işi
çözümlemekte kullanamamaktadır. Ancak bilginin aletlere, süreçlere, işlere ve bilgiye
uygulanmasıyla anlamı değişmiştir. Artık bilgi farklı alanlarda ihtisaslaşmış, kendisini
eylemle kanıtlayan, sonuç odaklı enformasyondur. Bilginin günümüzdeki anlamı; “işe
yarayan, sosyal ve ekonomik sonuçlar getirebilecek” bir kaynak olmasıdır.ix
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Bilgi devrimi ile mevcut bilginin pek çok alandaki süreçleri sıradanlaştıracak (rutin
hale getirecek) şekilde kullanılması da söz konusu olmaktadır. Örneğin üç saat süren
piyanoyu akort etme işlemi, artık 20 dakikada tamamlanabilmekte; ya da çok sayıda teknik
ressamla aylarca süren bir binanın çizimi, tek bir yazılımla 2-3 günde bitmektedir. Tüm bu
işlerde takip edilen süreçler, bir başka deyişle temelde kullanılan bilgi aynı kalmaktadır.
Ancak bilgi devrimi bu süreçleri sıradanlaştırmış, zamandan ve maliyetten tasarruf edecek
şekilde işlemesine imkân tanımıştır.x
A. ve H. Toffler, ekonomik kaynakların hiç birinin bilgi kadar hareketli ve çok yönlü
olmadığını belirtmektedirler. Bilgi bu nedenle diğer kaynakları ikame edebilme özelliğine
sahip olmaktadır. Gerekli bilgiye sahip olduğumuzda, bu bilgi hammadde, enerji, dağıtım
kanalı gibi pek çok kaynağın yerine geçebilmektedir. Örneğin hammaddeleri dünyanın bir
yerinden diğerine nakletmek yerine, yerel kaynakları bu malzemelerin yerine geçecek şekilde
dönüştürebileceğimiz bilgiye sahip olduğumuzda; bu bilgi söz konusu hammaddelerin ve
onların taşınması işlemini düzenleyen dağıtım kanallarının yerine geçmeye başlamaktadır.xi
Bilgi süreçleri sıradanlaştıracak şekilde kullanıldığında ise söz konusu süreçlerde gereken
emek miktarı azalmakta, bilgi böylece emeği ikame etmektedir.
Günümüzde ileri enformasyon işleme ve iletme sistemleri yardımıyla tam zamanında
mal sunma olanağı ortaya çıkmakta, böylece zaman, mekan, vergiler, sigorta primleri ve
işletme sermayesinden tasarruf edilmektedir. Sonuçta birim çıktı başına gerekli sermaye
miktarı azalmaktadır. Bilgi bu yönüyle doğal kaynaklar ve emek gibi sermayeyi de ikame
etmekte, hatta tüm girdilere olan ihtiyacı azaltmaktadır.xii Böylece “bilgi anlamlı tek kaynak”
haline gelmektedir.xiii
Bilgi toplumuna geçiş ile beraber piyasa ekonomisi bilgi ekonomisine dönüşmeye
başlamaktadır. Bilgi ekonomisi, bilginin işletmeler, örgütler, bireyler ve tüm toplum
tarafından yaratılarak, paylaşılarak, kullanılarak sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlandığı bir
ekonomiyi tanımlamaktadır. xiv Böyle bir ekonomide işletmeler artık mal ve hizmet
üretiminden ziyade, enformasyon ve bilgi üretimiyle ve dağıtımıyla ilgilenmektedirler. xv

5.2. Bilgi Kavramı

Bilgi dediğimizde anlatmak istediğimiz şey çoğu zaman veri ve enformasyon gibi
başka kavramlarla karıştırılmaktadır. Bu nedenle bu kavramları açıklamak, verilerin
enformasyona, enformasyonun da bilgiye dönüşümünü anlamak önemlidir.
Veri olaylara ilişkin nesnel gerçekleri ifade etmektedir.xvi Bir başka deyişle “yapılan
işlemlerin belli biçimlerde tutulmuş kayıtlarıdır”. Veriler karar alma sırasında tek başına ne
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yapılabileceğini gösterememekte, fikir verememektedirler.xvii Enformasyona dönüştüklerinde
anlam kazanmaktadırlar. Enformasyon üretiminde hammadde oldukları için işletmeler
açısından önem taşımaktadırlar.xviii
Düzenlenmiş veri olarak da ifade edebileceğimiz enformasyon kavramı ise, temelde
yazılı, sözlü ya da görsel bir mesajdır. Her mesaj gibi bir göndericisi, çok sayıda alıcısı ve
iletişimin gerçekleşmesini sağlayan bazı kodları bulunmaktadır. xix Bir mesaj olarak
enformasyon veriden farklı olarak bir anlam taşımakta, yani bir amaca yönelik olarak
organize edilmektedir. Enformasyonun amacı, alıcının düşünceleri ya da davranışlarında
farklılık yaratmaktır. Bu nedenle enformasyon, fark yaratan veri olarak da
tanımlanabilmektedir. xx Veriler
anlam
ve
değer
katılarak
enformasyona
dönüştürülmektedirler. Davenport ve Prusak bu değerleri “Beş C” olarak ifade
etmektedirler;xxi
-Amaca Yönelme (Contextualized): Verilerin toplanma amacının bilinmesidir.
-Sınıflandırma (Categorized): Verilerin analize uygun birimlerinin bilinmesidir.
-Hesaplama (Calculated): Verilerin analiz edilmesidir.
-Düzeltme (Corrected): Verilerin hatalardan arındırılmasıdır.
-Yoğunlaştırma (Condensed): Verileri özetleyerek, kısa ve öz hale getirmedir.
Bilgi ise, kişisel anlamda düzenlenmiş, özümsenmiş, hayata geçirilebilir
enformasyondur. xxii Verilerin enformasyona dönüşmesi gibi, enformasyon da bilginin
oluşmasında rol oynamaktadır. Ancak nesnel enformasyonun işlenmesi tek başına bilgi
yaratamamaktadır. Bilgi yaratılması için bireylerin öznel kavrayış, önsezi ve sezgilerinden
yararlanılmaktadır. xxiii Enformasyon bilgi haline gelirken, bireyler ya da gruplar tarafından
özümsenmekte ve sosyalleştirilmektedir.xxiv İnsan zihninde enformasyon bilgiye dönüşürken
şu süreci izlemektedir;xxv
-Karşılaştırma: Söz konusu durumdaki enformasyonla daha önce karşılaştığımız ve
dolayısıyla artık bildiğimiz diğer durumlardaki enformasyon arasındaki farklar ve benzerlikler
nelerdir?
-Sonuçlar: Enformasyonun kararlar ve hareketler üzerinde etkileri nelerdir?
-İlişkilendirme: Bu bilginin diğer bilgilerle nasıl bir ilişkisi vardır?
-Sohbet: Enformasyon hakkında başka insanlar ne düşünmektedir?
Yukarıda vurgulandığı gibi insanın zihninde, geçmiş birikimler, deneyimler, bakış
açıları ve eğitim ile şekillenen bir olgu olarak bilgi; ‘belirsizlik ortamında ve yeni ortaya çıkan
durumlarda, harekete geçme yeteneğine imkan tanıyan insan kaynakları’ xxvi olarak da
tanımlanabilmektedir. Değişimin ve dolayısıyla belirsizliğin çok yoğun ve hızlı yaşandığı
günümüz iş dünyasında işletmelerin bu kaynağa sahip olmaları ve onu doğru kullanmaları son
derece önemlidir. Örgütlerin bilgiyi nasıl ürettikleri, paylaştıkları ve kullandıkları bilgi
yönetimi başlığı altında incelenecektir.
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Bilgi yönetimi konusuna geçmeden önce bilginin türlerinden bahsetmekte fayda
vardır. Bilgi pek çok kritere göre farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Kaynağına göre
bilgi, açık ve örtülü olarak ikiye ayrılmaktadır. Açık bilgi, sistematik bir biçimde, formal bir
dille kodlanarak, kolaylıkla ifade edilebilen, başkalarıyla paylaşılabilen; kitaplar, belgeler,
raporlar, veri tabanları ve e-postalarda kendini gösteren bilgidir. Örtülü bilgi ise; insan
beyninde saklı; kolayca ifade edilemeyen, açıklanması ve paylaşılması güç; çoğunlukla
geçmiş deneyimlere, inanç ve perspektiflere dayanan bilgidir. Örgütler için her iki bilgi türü
ve bunların birbirine dönüşümü önemlidir.xxvii

5.3. Bilgi Yönetimi

Bilgiyi verimli kılmak, eldeki bilgilere odaklanmayı, bilgiyi işlerken bir amaç ve
organizasyon etrafında toplanmayı gerektirmektedir. Bilginin oluşmasının, bireye ilham
gelmesinden veya tesadüfen ortaya bir şey çıkmasından ziyade çalışmakla ilgisi vardır.xxviii
Yaratıcılık mutlaka rastlantısal bir nitelik taşımaktadır. Ancak bu rastlantısallığı yöneterek
bilgiyi verimli kılmak ve rekabet üstünlüğünü korumak mümkündür. xxix Bu nedenle bilgi
yönetiminin önemi işletmeler açısından her geçen gün artmaktadır.
Bilgi ve yönetim kelimelerinin bir arada olmaları zor görünmektedir. Bilgi yukarıda da
anlatıldığı gibi bilmeye ve kavramaya ilişkin kişisel bir kavram; yönetim ise ortak amaçlar
için takım çalışması gerektiren örgütsel bir süreci ifade etmektedir.xxx Ancak bilginin artan
önemi, bilgi işçisinin yükselişi ve bilginin en önemli kaynak haline gelmesi yönetimin
niteliğinde farklılıklar yaratmakta ve bilgi yönetimini zorunlu kılmaktadır.xxxi
Sistem yaklaşımı ve modern yaklaşımların pek çoğunun ortaya koyduğu gibi
işletmeler birer canlı organizma gibidir. De Bono’ya göre “bilgi işin oksijenidir, oksijen
olmayan yerde yaşam yoktur” xxxii . Dolayısıyla birer canlı organizma olan işletmeler bilgi
olmadığında yok olurlar. Bu nedenle işletmeler için bilgi üretmek, yaymak ve kullanmak
hayati öneme sahiptir. Bu da ancak etkili bilgi yönetimi ile mümkündür.
Bilgi yönetimi organizasyonun rekabetçi üstünlüğünü geliştirecek operasyonel
ve stratejik anlayış sağlamada, veri ve enformasyonun açık ve örtük tüm unsurlarını
geliştirme ve yönetme sürecidir. xxxiii İşletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için, bilginin tüm
organizasyonda, kolektif ve sistematik olarak yaratılması, paylaşılması ve kullanılması için
olanak sağlamaktadır.xxxiv Bir başka deyişle bilgi yönetimi ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda
önemli bilginin organize edilmesine ve ulaşılabilir hale getirilmesine odaklanan bilinçli bir
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stratejidir.xxxv Bu strateji gelecekteki bilgi ihtiyaçları hakkında düşünceleri ve eldeki bilgi ile
gerekli bilgi arasındaki açığı kapatmaya yönelik planları da içermektedir.xxxvi
Bilgi yönetimi radikal bir hareket ya da yöntemden ziyade, geçmiş deneyimlerden
yararlanmayı ve bilgi alış verişi için yeni araçlar yaratmayı içeren bir süreçtir.xxxvii Bu süreçte
bilginin üretilmesi, paylaşılması ve kullanılması olmak üzere üç temel adım
bulunmaktadır.xxxviii
Bilginin üretilmesinde, Davenport ve Prusak beş yolun bulunduğunu ortaya
koymaktadır. Bunlar; xxxix
-Elde Etme: Bilgiyi örgüt içinde yaratmadan dışarıdan elde etmektir. Bilginin
elde edilmesi, bilgiye sahip olan kuruluşları satın almak, bilgili insanları işe almak ya da
üniversite gibi araştırma kuruluşlarının çalışmalarını ilk kullanım hakkına sahip olma
karşılığında desteklemek şeklinde olabilir.
-Kaynak Ayrılması: Kuruluşun içinde özel olarak bilgi üretilmesinden sorumlu
bir grup ya da birim oluşturulması için kaynak ayrılmasıdır. Bu tür bilgi üretmenin en tipik
örneği araştırma-geliştirme bölümleridir.
-Füzyon: Farklı bakış açılarına sahip insanları bir araya getirerek, bir sorun
çözmek ya da bir projeyi yürütmek için ortak fikirlere ulaşılması çabasıdır. Bilerek ve
isteyerek yaratılan zıtlaşma ve karmaşadan yeni bir sinerji geliştirilmesi beklenmektedir. Bu
yol diğerlerine göre zor bir yöntem olmakla beraber, diğer yollardan elde edilmesi güç bilgiler
üretilebilmektedir.
-Uyma: Çevredeki değişimlere ayak uydurma çabasının örgütleri bilgi
üretmeye itmesidir. Örgütler ortaya çıkan ya da çıkması muhtemel krizlere karşı dirençli
olabilmek için, yeni şeyler öğrenmeyi isteyen ve şirketin uyum sağlama yeteneğini artıran
çalışanlara önem vermektedirler.
-Bilgi Ağları Oluşturma: Bilginin formal nitelikte olmayan bir şekilde, iletişim
ağlarında, etkili bir işbirliği ve bilgi paylaşımı sonucu üretilmesidir. Bu iletişim ağları daha
sonra formal nitelik kazanabilmektedir.
Bilginin üretilmesi ve bunun örgütle paylaşılması sürecini en iyi açıklayan
modellerden biri ise Nonaka’nın Bilgi Sarmalı’dır. Nonaka’ya göre her bilgi bireyle
başlamakta ve örgütte paylaşılarak bilgi veri tabanı genişletilmektedir. Açık ve örtülü
bilgilerin birbirine dönüşmesiyle dört farklı şekilde bilgi yaratılabilmektedir. Bunlar; xl
-Deneyim Kazanma (Örtülü bilgiden örtülü bilgiye): Bir başkasının örtülü bilgisini
gözlem, taklit ve uygulama yoluyla öğrenmektir. Deneyim kazanma yoluyla bilgi yaratma,
edinilen bilgi açık hale gelmedikçe çok sınırlı bir bilgi üretme biçimidir.
-Dışsallaştırma (Örtülü bilgiden açık bilgiye): Örtülü bilginin başka kişilere
anlatılabilecek şekilde dile getirilmesidir.
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-Birleştirme (Açık bilgiden açık bilgiye): Açık bilginin başka açık bilgilerle
birleştirilerek bir bütün oluşturulmasıdır. Eldeki bilginin birleştirilip derlenmesi yeni bir bilgi
ortaya koymakta ancak örgütün bilgi tabanını genişletmemektedir.
-İçselleştirme (Açık bilgiden örtülü bilgiye): Yeni açık bilgi örgütün içinde
paylaşıldıkça çalışanlar tarafından içselleştirilmekte ve yeni örtülü bilgilerin temelini
oluşturmaktadır.

Bu dört bilgi yaratma şekli birbiriyle etkileşim içinde bir sarmal oluşturmaktadır.
Dışsallaştırma ve içselleştirme bu sarmalın hayati adımlarını ortaya koymaktadır.
Dışsallaştırma sayesinde bilgi bireyden çıkarak açıklanmakta, tüm örgütle paylaşılmaktadır.
İçselleştirme aşamasından sonra bilgi sarmalı bir üst düzeyden yeniden başlamakta ve böylece
bilgi tabanı genişlemektedir.xli
Bilgi yönetiminde ikinci önemli adım bilginin paylaşılmasıdır. Bu aşama
bilgileri tüm çalışanlar için erişilebilir kılmayı amaçlamaktadır. Çalışanların bilgi paylaşımı
her şeyden önce iletişim kurmalarıyla mümkündür. Karşılıklı fikir alış verişi, takım çalışması
ve işbirliği kültürü yerleşmiş örgütlerde bilgi paylaşımı hızla artmaktadır. xlii Ancak
işletmelerde bunu sağlayabilmek çok kolay değildir; pek çok engelle karşılaşılmaktadır. Bu
engellerden bazıları; güven eksikliği, farklı kültürel kodlar, fiziksel ortamın iletişim kurmaya
imkân tanımaması, bilgiyi kendine saklayanların ödüllendirilmesi, bilginin belli gruplara
tanınmış bir ayrıcalık olduğu inancı, hatalara ve yardım isteğine karşı hoşgörüsüzlüktür.xliii
O’Dell ve arkadaşlarına göre, bilgi yönetiminin en hızlı ve etkili yolu, en iyi
uygulamaların sistematik şekilde örgüt içinde transfer edilmesidir. En iyi uygulamaların
transferi yoluyla eldeki veri ve enformasyon, örgüt içindeki gerçek kişiler ve deneyimlerle
bağdaştırılmaktadır. Bu transfer, uygulama ve başkalarını izleme yoluyla öğrenebilen
insanların, daha iyi, hızlı ve etkili öğrenmelerine yardımcı olmaktadır.xliv
Bilgi yönetiminde son aşama ise bilginin kullanılmasıdır. Bilginin kullanılması, bilgi
paylaşımının doğru gerçekleştirilmesi ile başlamaktadır. Bilgi paylaşımı temelde bir
iletişimdir; bilgi bir mesaj olarak alıcıdan çıkıp kaynağına ulaşmaktadır. Kaynak tarafından
doğru algılanıp, özümsenmeyen bir bilginin kullanılması mümkün olamamaktadır. Aktarılan
bilgi bir davranış ya da fikir değişikliğine sebep olmadığı, diğer bir deyişle kullanılmadığı,
müddetçe anlam ifade etmemektedir.xlv Bu nedenle paylaşım ve kullanım bir zincirin birbirini
izleyen halkaları gibidir. xlvi Kullanılma aşamasında, bilgi harekete dönüşmektedir. xlvii Bu
noktada bilgiden fayda sağlayacak sonuçların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
Günümüzde bilginin elde edilmesi ve paylaşılması kadar onun kullanılma şekli de
önem kazanmaya başlamıştır. İşletmeler karar verme sürecinde bilgiye gereksinim
duymaktadırlar. Başlangıçta bilgi ne kadar artarsa, karar alma o kadar kolaylaşmakta; ancak
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bilgi artmaya devam ettikçe karar almadaki değeri azalmaktadır. Bilginin artmasının getirdiği
kafa karışıklığı ve aşırı bilgi yükü, önemli bilgilerin önemsiz olanlardan ayrılmasını
zorlaştırmaktadır. Bilginin az bulunduğu bir ortamda “bilgi darboğazları” etkili karar almayı
engellemekteyken; bilginin arttığı durumlarda da “düşünce darboğazları” nedeniyle, eldeki
bilginin nasıl kullanılacağına karar verilememektedir. Sonuçta kararımızın kalitesini
bilgimizin kalitesinden ziyade, onu nasıl kullanacağımıza yönelik düşüncemizin kalitesi
belirlemektedir.xlviii
Bilgi yönetiminde üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da bilgi
teknolojilerinin katkısıdır. Bilgi teknolojileri de insan ve süreç gibi bilgi yönetiminin en temel
unsurlarından biridir. Weill ve Broadbent, bilgi teknolojilerinin işletmelerin dört farklı
alandaki hedeflerine ulaşmak için kullanılabileceğini belirtmektedirler. Bu alanlar alt yapı,
operasyon, enformasyon ve stratejidir. Örneğin standartlaşma, iş entegrasyonu gibi ‘alt yapı’;
maliyetleri kısma, verimliliği artırma gibi ‘operasyon’; daha iyi entegrasyon ve artan kalite
gibi ‘enformasyon’; pazar konumlandırma, satış artırma, rekabet avantajı sağlama gibi
‘strateji’ alanlarındaki hedeflerin gerçekleştirilmesinde bilgi teknolojileri kullanılmaktadır.xlix
Bilgi teknolojileri her şeyden önce bilgiye kolay ulaşmamızı sağlayarak, bilgi
darboğazlarının ortadan kalkmasına; böylece elde edebildiğimiz bilgilerin artmasına imkân
tanımaktadır. Ancak bilgi teknolojilerinin katkısı bilgi depolamayla sınırlı değildir. Bilgi
teknolojilerinin işletmelere faydaları şu şekilde özetlenebilmektedir;l
-Bilginin yaratıldığı anda paylaşılmasına imkân tanıması,
-Bilgi işleme hafızalarının olağanüstü kapasiteleri sayesinde geniş bilgi
depolama imkânları,
-Bilginin elektronik ortamda, hızlı, kolay ve düşük maliyetli kopyalanarak
başka kullanıcılara sunulabilmesi,
-Karar vermede mevcut tüm olasılıkların ve yöntemlerin ulaşılabilir hale
gelmesi,
-İşletmelerin şeffaflaşması, paydaşlarla online iletişim kurulabilmesili.
Bilgi teknolojileri bilgi yönetimi için büyük önem taşımakla beraber, tek başına
yeterli değillerdir. Etkili bir bilgi yönetimi için, Friedman ve Prusak bilgi yönetiminin bazı
önemli boyutlarını şu şekilde sıralamaktadırlar;lii
-Bilgi bireysel bir şey değildir, grup içinde sosyal bir şekilde meydana çıkmaktadır.
-Bilgiyi zapt etmeye çalışmak yerine onu bilgi teknolojileri yardımıyla paylaşabilmek
önemlidir.
-Etkin yardımlaşma ve yüz yüze etkinlikler olmaksızın, bilgi dağınık durumdadır.
Bilgi gruplarını bir araya getirmede koordinasyon ve yardımlaşma aktif bir rol oynamaktadır.
-Bilgi yönetimi bütçesinin dışında teknolojiye yatırım yapılırsa, bu bir bilgi
projesinden ziyade teknoloji projesine dönüşmektedir.
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-Basit bir strateji ya da plan olmaksızın, bilgi yönetimi yolunda işleyememektedir.
-Liderler, bilgi yönetiminin gerçekten önemli ve desteklenmesi gereken bir şey
olduğuna inanan çalışanlar olmadan bilgi yönetimi etkin olamamaktadır.
-Bilgiyi transfer etmenin bir yolu olarak çalışanların da transfer edilmesi etkili bir
uygulamadır. Ancak bu transferin etkin olması için zaman, yer ve tutkunun öneminin
anlaşılması gerekmektedir. Zaman bilginin içselleştirilmesi için gerekli zamanı, yer bilginin
ortaya çıktığı yeri ifade etmektedir.

5.4. Bilginin Stratejik Yönetimi

21. yüzyılda yüksek performanslı işletmelerin bazı karakteristik özellikleri; öz
yetenek, gelişmiş ağlar ve işbirliklerine, süreç odaklı yaklaşıma, öğrenen organizasyon
yapısına, bilgi yönetimi ve bilgi teknolojisine sahip olmaktır. 1990’lardan bu yana iş
dünyasında bilgi yönetimi tartışılmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki son gelişmelerin bilgi
yönetiminin son dönemde öneminin anlaşılmasında büyük etkisi olmuştur. Ancak günümüzde
işletmeler için asıl önemli olan, bilgi teknolojileri ve sistemlerinden daha çok, bilgi
yaratılmasını ve insanlar arasında paylaşılmasını mümkün kılan kaynakların organizasyona
katılmasıdır. Artık pek çok işletme bilgi teknolojisine sahip olmakta; ancak farklılık yaratan
şey, bilgi temelli bir iş dünyasında işletmenin rekabet edebilirliğini, yaşamını devam
ettirmesini ve gelişmesini sağlayacak şekilde bunların nasıl kullanılacağına dayanmaktadır. liii
İşletmeler eski çağlarda rekabet avantajı sağlayabilmek için üstünlük sağlayan
malzeme ve süreçlerini ticari sır olarak saklamaktaydılar. Ancak günümüzde gerçek anlamda
ticari sırlara rastlanmamakta; bilginin hareketliliği ve serbest dolaşımı, ileri teknoloji, geriye
doğru tasarım ve mühendislik gibi çabalar sonucu rakiplerin ürün, süreç ve yöntemlerini
kopyalamak çok kolay hale gelmektedir. Bu nedenle artık yeni ürünlerin getirdiği rekabet
avantajını sürdürmek her geçen gün zorlaşmaktadır. Ancak bilgi yönetimini etkin kılabilen,
bilgi açısından zengin işletmeler, mevcut ürünleri taklit edilene kadar, yeni bir kalite,
verimlilik ya da yaratıcılıkla, rekabet avantajlarını koruyabilmektedirler. Bu nedenle bilginin
getirdiği avantaj süreklidir.liv
İşletmelerde genellikle strateji yönelimine üç ekonomik amaç yol göstermektedir.
Bunlar; işletmenin varlığını devam ettirmesi, büyümesi ve karlılıktır. Bir başka deyişle
işletmeler, varlığını devam ettirmek, büyümek ve kar etmek için rekabet avantajı sağlamaya
çalışmaktadır. Bu nedenle maliyette liderlik ya da farklılaştırma gibi jenerik stratejilere
yönelmektedirler. Bu stratejilere ek olarak inovasyonun da varlığı devam ettirme ve
büyümede anahtar bir faktör olduğu kabul edilmektedir. Ancak 1990’lı yıllardan sonra
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özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin yayılmasıyla, işletmelerin yeni ve inovatif bir yolla
rekabet etmelerinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Veri depolama, veri tabanları, karar
almayı destekleyici enformasyon teknolojileri gibi bilgi yönetimi araçlarıyla işletmeler,
rekabetçi çevredeki piyasa güçlerine odaklanmaya başlamaktadırlar. lv
Günümüzde bir yandan yöneticiler gelecekte işletmelerin tek rekabet avantajının,
rakiplerinden daha hızlı öğrenme yeteneğine dayanacağını anlamakta ve etkin örgütsel
öğrenme yeteneğinin geliştirilmesinde, bilgi yönetiminin kritik öneme sahip olduğunu
görmektedirler. Diğer yandan danışmanlar işletmelere bilgi varlıklarını etkin yönetmelerinde,
bilgi yönetimi modelleri ve çözüm yolları önermeye devam etmektedirler. Son olarak
akademisyenler değerli, nadir, taklit edilemez ve ikame edilemez bir araç -bir öz yetenekolarak bilginin, işletmeler için nasıl sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayacak esas kaynak
olduğunu açıklamaya çalışmaktadırlar. lvi Bilgi yönetimi ile ilgili literatürde pek çok yazar,
bilginin stratejik önemine vurgu yapmaktadır. Nonaka, “kesin olan tek şeyin belirsizlik
olduğu bir ekonomide, sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün tek kaynağının bilgi olduğunu”lvii
söylemekte; Tiwana, “kalıcı tek rekabet avantajının bilgi olduğunu” lviii vurgulamakta; ve
Drucker “asıl rekabet avantajının, bir gecede elde edilemeyecek bir kaynak olan bilgi işçileri
olduğunu”lix belirtmektedir.
Yönetim alanındaki stratejik yaklaşım ise odak noktasını 1950’lerden itibaren,
neredeyse her on yılda bir değiştirmektedir. 1950’lerde işletmelere rekabet avantajı sağlayan
en temel faktör “operasyonel verimlilik” olarak görülmektedir. 1960’larda “stratejik
planlama” önem kazanmaya başlamakta; 1970’lerde bu bakış açısı yerini “konumlandırmaya”
bırakmaktadır. 1980’lerde “mükemmeli arayış” gündeme gelmekte ve 1990’larda rekabet
avantajı sağlayan en önemli kaynak “öz yetenek” olarak görülmektedir. 1990’lardan sonra
mamullerin yaşam seyri iyice kısalmış, bu nedenle belirli ürünlere dayalı rekabet yerini
sürekli yenilik, yaratıcılık ve yeni mamul geliştirmeye bırakmıştır. lx 2000’li yıllarda artık
işletmeler performanslarını
operasyonel
verimlikten çok, insanlar sayesinde
yükseltmektedirler. Böylece rekabet avantajının temelini bilgi ve insan yaratıcılığını
birleştirecek stratejilerin oluşturduğu, yeni bir döneme girilmektedir. Bu yeni dönemde
işletmeler düşünen, öğrenen, yaratan; yani akıllı kurumlar haline gelmektedirler. Akıllı
kurumların en önemli iş kaynağı bilgi, en temel zenginlikleri ise entellektüel sermayeleridir.lxi
Böylece 21. Yüzyıl işletmeleri için rekabet avantajı sağlamanın yolu, bilgiye stratejik düzeyde
önem vermek ve onu stratejik olarak yönetmekten geçmektedir. İşte tüm bu gelişmeler,
yönetim alanındaki bakış açısını değiştirmiş; “yönetim bilginin stratejik yönetimi niteliğini
kazanmıştır”. lxii “Bilginin stratejik yönetimi, bilginin rakipler karşısında üstünlük elde
edilmesini sağlayacak stratejiler geliştirilmesi amacıyla kullanılması” olarak
tanımlanmaktadır.lxiii
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Bilginin rekabet üstünlüğü sağlayacak şekilde kullanılması için, organizasyonun
misyonu, amaçları ve bilgi yönetimi stratejileri arasında bir uyum olması gerekmektedir. Bilgi
yönetimi stratejilerinin ve programlarının, kurumsal amaçlarla tutarlı olması;
organizasyondaki tekniklerin, teknolojinin, kaynakların, rollerin, yeteneklerin, kültürün iş
amaçlarıyla bağlantılı ve onları destekler nitelikte olması önemlidir. Bilgi yönetimi stratejisi
ile rekabet strateji arasında böyle bir bağlantı kurulduğunda; bilgi yönetimi uzun dönem
rekabet üstünlüğünü sağlayabilecek bir yöne doğru kaymaktadır. lxiv
Bilginin rekabet üstünlüğü sağlamadaki rolünün anlaşılması işletmelerin bilgi
yönetimi sistemlerinde de değişikliklere yönelmelerine neden olmaktadır. İşletmeler artık
sadece işletme içi sorunlara ve süreçlere odaklanan, daha düşük maliyet ve yüksek verimlilik
sağlamaya yönelik geleneksel bilgi sistemlerine değil; bunun yanında stratejik bilgi
sistemlerine de başvurmaktadırlar. Stratejik bilgi sistemleri müşteriler ve tedarikçiler gibi
işletme dışı unsurlara odaklanan, daha iyi ürün ve hizmet yoluyla elde edeceği faydayı tüm
paydaşlarla paylaşabilen sistemlerdir.lxv
İşletmelerin bilgi yönetimine yönelmelerinin işletme performansını yükselttiği inancı
günümüzde artmaktadır.lxvi Bilgi yönetiminin işletme performansı üzerindeki bu olumlu etkisi
ve bu etkiye işletmenin piyasa yönelimli olmasının aracılık ettiği yapılan nicel bir
araştırmayla ortaya konmaktadır. İşletmelerin piyasa yönelimli bakış açısı, rekabet
üstünlüğünün anahtar kaynağı olma potansiyelini taşımaktadır. lxvii Bu nedenle bilgi
yönetimine odaklanan işletmeler, her şeyden önce parçası olduğu sistemin -yani çevresininfarkında olan; buradaki değişimleri izlemek, öğrenmek, bunlardan yeni bilgiler üreterek
çevreye uyum sağlayabilmek için çaba harcayan ve bu çabaları tüm çalışanlar tarafından
paylaşılan, ortak bir vizyonda ifade edebilen örgütlerdir. lxviii Örgütlerde ortak vizyonu
paylaşabilmek ve yaratıcılığı hayata geçirebilmek için bunlara imkân tanıyan ortam ve
yapıların var olması da önemlidir.
İşletmeler bilgi yönetiminin etkinliğini artırabilmek için, bilginin üretilmesini,
rahatlıkla paylaşılmasını ve örgüt içinde kalmasını sağlayacak yapılar tasarlamaktadırlar.
Büyük ve bürokratik yapıdaki işletmelerde, fikirlerin paylaşılması, çalışanların rahatlıkla
deneme fırsatı bulduğu ve çalışma takımlarının kendiliğinden kurulduğu ortamların oluşması
son derece güç olmaktadır.lxix Davenport ve Prusak, çalışanların rahat bir şekilde ortak bilgi
grupları kurabilecekleri işletmelerin maksimum büyüklüğünün iki yüz ile üç yüz kişi arasında
olması gerektiğini belirtmektedirler. lxx Etkin bilgi yönetimi için işletme büyüklüğü kadar
yapısında da küçülmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Söz konusu yapı şu özellikleri taşımalıdır;lxxi
-az hiyerarşik
-katılımcı
-çok yönlü iletişim kanallarına sahip
-basık
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-her seviyede ve bölümde işbirliği bulunan
-yönetsel faaliyetlerde pozitif sinerji yaratabilen
Türkiye’de finans sektöründeki işletmeler üzerinde yapılan bir çalışmada, bürokratik
örgüt yapısının ve açık iletişim sistemine sahip örgüt kültürünün, bilgi yönetimi üzerindeki
etkisi ortaya konmaya çalışılmaktadır. Buna göre, “açık iletişim sistemine sahip bir örgüt
kültürü ve hiyerarşik kademelerin azaltıldığı yalın organizasyonlar, bilgi yönetim süreçlerini
daha etkin kullanabilmektedirler”.lxxii
Bilginin stratejik yönetimi için bilgi teknolojilerinin önemine de değinmek
gerekmektedir. 2005 yılında İstanbul Sanayi Odası’na kayıtlı işletmeler arasında yapılan bir
araştırmada bilgi teknolojilerinin işletmelerin rekabetçi güçleri ve stratejileri üzerindeki etkisi
araştırılmıştır. Araştırma sonuçları daha önce ABD’de gerçekleştirilen aynı araştırmanın
sonuçlarıyla kıyaslanmakta; buna göre, çevredeki belirsizlik artıkça işletmelerin bilgi
teknolojilerine olan ihtiyaçlarının arttığı ortaya konmaktadır. Başarılı şekilde kullanılan bilgi
teknolojilerinin işletmenin performansı ve rekabet konumu üzerinde olumlu etkisi olduğu
belirtilmektedir.lxxiii
Bilginin rekabet avantajı sağlamadaki rolü, yalnızca işletmeler için değil, tüm
ekonominin gelişimi için de ön plana çıkmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı, “işletmelerin
bilgiyi elde etme, geliştirme ve yönetme yeteneklerinin, ekonomik büyümenin, verimliliğin ve
rekabet edebilirliğin temel unsuru haline geldiğini” belirtmektedir. “Bu açıdan, bilgi ve
iletişim teknolojilerinin iş dünyasına nüfuz etmesi ve işletmelerde yaygın ve etkin olarak
kullanılması; ekonominin bilgiye dayalı hale gelmesi, daha yüksek katma değer üretilmesi ve
yeni iş alanlarının oluşumu açısından büyük önem taşımaktadır”.lxxiv
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Uygulamalar

89

Uygulama Soruları

90

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bilginin bir kaynak olarak artan önemi; veri, enformasyon ve bilgi kavramlarının
birbirlerinden farkı; organizasyonlarda bilginin üretilme ve yayılma şekli, bilgi üretim ve
yayılmasını kolaylaştıracak yöntem ve yaklaşımların önemi; bilgiyi stratejik avantaj yaratacak
bir kaynak olarak kullanmanın faydaları açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi Davenport ve Prusak’a göre verilen enformasyona
dönüştütülmesinde eklenen değeri ifade “Beş C” arasında sayılamaz?
a) Amaca Yönelme (Contextualized): Verilerin toplanma amacının bilinmesidir.
b) Sınıflandırma (Categorized): Verilerin analize uygun birimlerinin bilinmesidir.
c) Hesaplama (Calculated): Verilerin analiz edilmesidir.
d) Düzeltme (Corrected): Verilerin hatalardan arındırılmasıdır.
e) Karıştırma (Confused): Verileri karıştırarak yeni sonuçlar elde etmedir.

2- Aşağıdakilerden hangisi Friedman ve Prusak’a göre bilgiye ve bilgi yönetimine
ilişkin özellikler arasında sayılamaz?
a) Bilgi bireysel bir şey değildir, grup içinde sosyal bir şekilde meydana çıkmaktadır.
b) Bilgiyi zapt etmeye çalışmak yerine onu bilgi teknolojileri yardımıyla paylaşabilmek
önemlidir.
c) Etkin yardımlaşma ve yüz yüze etkinlikler olmaksızın, bilgi dağınık durumdadır. Bilgi
gruplarını bir araya getirmede koordinasyon ve yardımlaşma aktif bir rol oynamaktadır.
d) Bilgi yönetimi bütçesinin dışında teknolojiye yatırım yapılırsa, bu bir bilgi projesinden ziyade
teknoloji projesine dönüşmektedir.
e) Basit bir strateji ya da plan olmasa da, bilgi yönetimi etkili olabilir.

3- Aiağıdakilerden hangisi insan zihninde enformasyonun bilgiye dönüşürken izlediği
sürecin bir aşaması olamaz?
a) Analiz: Söz konusu durumdaki enformasyonla daha önce karşılaştık mı, buna ilişkin bir
bilgimiz var mı?
b) Karşılaştırma: Söz konusu durumdaki enformasyonla daha önce karşılaştığımız ve dolayısıyla
artık bildiğimiz diğer durumlardaki enformasyon arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir?
c) Sonuçlar: Enformasyonun kararlar ve hareketler üzerinde etkileri nelerdir?
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d) İlişkilendirme: Bu bilginin diğer bilgilerle nasıl bir ilişkisi vardır?
e) Sohbet: Enformasyon hakkında başka insanlar ne düşünmektedir?

4- Aiağıdakilerden hangisi etkin bilgi yönetimi için gerekli yapının özellikleri arasında
sayılamaz?
a) Az hiyerarşik, basık
b) Katılımcı
c) Çok yönlü iletişim kanallarına sahip
d) Yönetsel faaliyetlerde sinerjiye imkan tanımayan
e) Her seviyede ve bölümde işbirliği bulunan

5-Nonaka’nın bilgi sarmalına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Nonaka’ya göre her bilgi bireyle başlamakta ve örgütte paylaşılarak bilgi veri tabanı
genişletilmektedir.
b) Açık ve örtülü bilgilerin birbirine dönüşmesiyle dört farklı şekilde bilgi yaratılabilmektedir,
bunlar: deneyim kazanma, dışsallaştırma, birleştirme ve içselleştirmedir.
c) Deneyim Kazanma örtülü bilginin başka kişilere anlatılabilecek şekilde dile getirilmesidir.
Örtülü bilgiden açık bilgiye geçiş ile mümkündür.
d) Birleştirme açık bilginin başka açık bilgilerle birleştirilerek bir bütün oluşturulmasıdır. Eldeki
bilginin birleştirilip derlenmesi yeni bir bilgi ortaya koymaktadır.
e) İçselleştirme açık bilgiden örtülü bilgiye geçiş ile olabilmektedir. Yeni açık bilgi örgütün
içinde paylaşıldıkça çalışanlar tarafından içselleştirilmekte ve yeni örtülü bilgilerin temelini
oluşturmaktadır.

Cevaplar
1-e
2-e
3-a
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4-d
5-c
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6. ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Öğrenme ve Öğrenen Organizasyonlar
6.2. Organizasyonlarda öğrenmenin aşamaları
6.3.Öğrenen Organizasyonların Özellikleri ve Beş Disiplini
6.4.Öğrenmenin Organizasyonlara Faydaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Öğrenme nedir? Oragnizasyonlar için neden önemlidir?
Bireyin ve organizasyonun öğrenmesi ararsında ne fark vardır?
Organizasyonlarda öğrenme ve öğrenen organizasyonlar aynı kavramlar mıdır?
Öğrenen organizasyon yapısı nedir?
Öğrenen organizasyonların özellikleri nelerdir?
Öğrenme deneyim etkisi nedir?
Yarı hayat nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Bireysel grup ve organizasyon düzeylerinde öğrenme, öğrenen organizasyon, öğrenen
organizasyonun beş disiplini, öğrenme deneyim etkisi, yarı hayat
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Giriş
Bilginin en önemli kaynak olduğu günümüz organizasyonların, bireysel düzeyde
bilgiler tüm organizasyona yayılıp, iş yapış biçimlerini değiştirmediğinde, işletme için rekabet
avantajı sağlayan bir ortam yaratamamaktadır. Öğrenen organizasyonlar bilginin tüm
organizasyonda yarartılması, yayılması, uygulanması ve yeni bilgiler yaratılmasında alt yapı
oluşturmasına imkan tanıyacak bir örgüt yapı ve iklimini nteleyen yönetim yaklaşımıdır. Bu
bölümde öğrenme kavramı, işletmeler için önemi, öğrenmenin çeşitli düzeyleri, bu düzeyler
arasında geçişte rol oynayan unsurlar, organizasyonlarda öğrenme ve öğrenen organizasyon
ararsındaki fark, öğrenen organizasyonların özellikleri ve faydaları anlatılacaktır.
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6.1. Öğrenme ve Öğrenen Organizasyonlar

Öğrenen organizasyonlar bilgi yaratma, aktarma ve davranışlarını yeni bilgi ve
görüşleri yansıtabilecek şekilde düzenleme yeteneğine sahip organizasyonlardır (Düren).
Çalışanların yeni bilgi yaratmaları, bunu paylaşmaları, bu bilgiyi organizasyonun bilgisi
haline getirmeleri ve sorunların çözümünde kullanmalarını esas almaktadır (Arıkboğa,
entelektüel sermaye). İnsan kaynağının sğrekli öğrenme, paylaşma, ekip ruhu ile motive olma
ve sinerjik sonuçlar yaratması felsefesine dayanan bir yaklaşımdır. Çalışanların sürekli
öğrenerek işletmenin gelişmesini katkı sağlayacakları bir ortamın inşası esastır. Böylece
organizasyonlar yaşamış oldukları tecrübelerden ve yeni bilgi yaratıcı çalışmalardan nasıl
rekabet edileceğini ve sorunların nasıl çözüleceğini sürekli olarak öğreneceklerdir.

Öğrenme, sezgisel ve bilişsel süreçlerle çevredeki bilgi ve uyarımları algılama
ve bunları özümseyerek davranışlara yansıtmadır. Öğrenme sürekli tekrar ve pekiştirme ile
davranışta kalıcı değişiklik yaratmaktadır. Davranışta kalıcı bir değişiklik oluşmadan
öğrenme gerçekleşmemiş demektir. Öğrenme üç ayrı düzeyde olabilir:
1- Kişisel Düzeyde Öğrenme:
İnsanın çevresindeki birikmiş bilgiye ulaşması, bunları algılaması,
yorumlaması, tecrübe etmesi ve ulaştığı sonuçlara göre davranışlarını ayarlamasıdır.

2- Grup Düzeyinde Öğrenme:
‘Öğrenmiş olan kişilerin’ öğrendiklerini grup içinde paylaşması, birlikte
yorumlamaları ve bir grup anlayışına ulaşmalarıdır.

3- Organizasyon Düzeyinde Öğrenme (Örgütsel Öğrenme):
‘Grup düzeyinde ulaşılan ortak anlayış ve değerlerin’ organizasyonun tamamı
için geçerli sistem, yöntem, süreç, beklenen davranış kalıplarına dönüşmesi ve istenildiğinde
ulaşılabilecek veritabanlarının oluşturulmasıdır. Örgütsel öğrenme bilginin eğitim ve tecrübe
ile kazanılmasından ziyade, örgüt içindeki davranışlar, değerler ve normlarla beraber
geliştirilmesidir. Organizasyonların öğrenmesi üç aşamada gerçekleşmektedir:
1- Bilginin, ilişkilerin ve sezgilerin yaratılması ve geliştirilmesi
2- Geliştirilen bu bilgilerin organizasyon üyelerince paylaşılması
3- Paylaşılan bilginin kullanılması
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Bir organizasyonda kişisel düzeyde öğrenme ile kolektif düzeyde
(organizasyonın tümünde topluca) öğrenme arasında bir köprü bulunmaktadır. Öğrenmenin
bireysel dğzeyde kalmamasını tüm organizasyona yayılmasını sağlayacak en önemli
araçlardan biri açık iletişimdir. Ancak açık iletişim aracılığıyla bireysel bilgi ve tecrübeye
ilişkin anlayış gruba aktarılabilir ve grup anlayışı oluşturularak organizasyonun tamamına
yayılabilir. Bireysel öğrenmeden örgütsel öğrenmeye geçişte köprü yaratan bir diğer yapı taşı
şeffaflıktır. Bilginin ilgili tüm taraflara açıkça iletilmesi, taraflar arasında bilgi asimetrisinin
olmaması ile ortak bir anlayış geliştirmek ve uygulamak mümkün olabilecektir. Tablo 6.1
bireysel ve organizasyonel öğrenmenin yapı taşları ile aralarındaki köprüyü göstermektedir.

Tablo 6.1 Bireysel ve Organizasyonel Öğrenme Arasındaki Köprü ve Yapı
Taşları

Kaynak: Gilbert J.B. Probst, Bettina S. T. Büchel, Organizational Learning: The
Competitive Advantage of the Future, London, Prentice Hall, 1997, s.21’den aktaran Selim Yazıcı,
Öğrenen Organizasyonlar, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., Yönetim Dizisi, İstanbul, 2001,
s.91.

Organizasyonlarda öğrenme (örgütsel öğrenme) ve öğrenen organizasyonlar
birbirinden farklı kavramlardır. Örgütsel öğrenme ise, organizasyon içinde çeşitli düzeylerde
öğrenme olayının gerçekleşmesi durumudur. Bir başka deyişle çalışanların öğrendiklerini
uygulamaları ve örgütteki her türlü iş ve süreçlerde olumlu yönde kalıcı değişikliklerin hayata
geçebilmesidir. Öğrenen organizasyon ise, örgütsel öğrenme süreci sonucunda ortaya çıkan
ve örgütsel öğrenmeyi sürekli kılan organizasyon yapısıdır.
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6.2. Organizasyonlarda Öğrenmenin Aşamaları

Organizasyonların öğrenen organizasyon durumuna gelmesi bir gelişme süreci olarak
görülmektedir. Bu gelişme sürecinin aşamaları:
1- Bilen (knowing) Organizasyonlar:
Klasik yönetim yaklaşımının vurgu yaptığı ‘rasyonellik’ ve maksimum
verimliliği sağlayacak ‘en iyi anlayışı’ bilen prganizasyonlardır.

2- Anlayan (understanding) Organizasyonlar:
Sistem ve durumsallık yaklaşımlarının uzantısında, ‘en iyi anlayışın’
değişebileceğini anlayan, dolayısıyla ‘en iyi’ anlayışı ile yaklaşmayan, koşullara göre iyinin
değişebileceğini vurgulayan organizasyonlardır.

3- Düşünen (thinking) Organizasyonlar:
Çeşitli yönetim ve organizasyon ilke, yöntem ve yaklaşımlarını, işletmenin
aksayan yönlerini düzeltmede kullanılacak araçlar olarak gören organizasyonlardır.

4-Öğrenen (learning) Organizasyonlar:
Öğrenmeyi teşvik eden, çalışanalrı geliştirmeye çalışan, açık iletişimi öne
çıkaran ve aşağıdaki özelliklere sahip organizasyondur.

6.3. Öğrenen Organizasyonların Özellikleri ve Beş Disiplini

Öğrenen organizasyonların özellikleri:
-

Sistematik sorun çözme
Yeni yaklaşımları deneme (deneyler ve yeni yaklaşımlardan yararlanma)
Geçmiş deneyimlerden öğrenme
Herhangi bir işi en iyi yapanların tecrübelerinden (başkalarından) öğrenme
(kıyaslama)
Bilginin hızla ve etkin bir şekilde kullanılması (bilginin aktarılması)
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Öğrenen organizasyonlar yeni bir organizasyon modelinden çok bir yönetim
uygulaması olarak görülmelidir. İlk defa Peter Senge tarafından Beşinci Disiplin isimli
kitabında ortaya atılmıştır. Senge’nin ortaya koyduğu öğrenen organizasyonların beş
disiplini aşağıdaki şekildedir:
1- Sistem Düşüncesi:
Yönetimde sistem yaklaşımı işletmeleri birbirine etki eden parçalardan oluşan
bir bütün olarak ele almayı gerekli göstermiştir. Bu bütünü oluşturan her parça kendi içinde
ayrı sistemlerdir. Her sistemin kendi içindeki bütünü ve asıl bütüne (büyük resme) etkisini
görebilecek şekilde iş ve faaliyetleri sürdürmek gerekmektedir.

2- Kişisel Hakimiyet:
Bireylerin yaşam boyu öğrenme çabaları, bunun kendi gelişimleri ve tüm
organizasyona katkısına vurgu yapılmaktadır.

3- Zihinsel Modeller:
Her bireyin ve kurumun çevresini algılayışını şekillendiren zihinsel modelleri
söz konusudur. Bu zihinsel modeller, varsayımlar, inançlar, kökleşmiş genellemeler ve
normlardır. Çoğu zihinsel modelin farkına varılmaz, örgüt içindeki farkına varılmamış
tutumlar olarak varlıklarını sürdürürler. Senge bu zihinsel kalıpların farkına varma ve bunları
sorgulamayı önermektedir.

4- Takım Halinde Öğrenme:
Takımlar birden fazla bireyin birarada görüşlerini belirttiği, ortak bir nalyış ve
yourmlama geliştirilebilen yaratıcı alanlardır. Takımlar öğrendikçe organizasyonların
öğrenmesi kolaylaşmaktadır.

5- Paylaşılan Vizyon:
İşletmelerin nereye ulaşmak istediğine ilişkin tüm organizasyon tarafından
paylaşılan bir hayalin olması, çalışanın çabası, motivasyonu ve öğrenme şevki için önemli
unusrlardan biridir.

104

6.4. Öğrenmenin Organizasyonlara Faydaları

İşletmeler için öğrenmenin organizasyonlara faydaları:
-Öğrenme – deneyim eğrisi:
Bir işletme belirli bir mal veya hizmeti ürettikçe (üretim ve/veya satış miktarı
artıkça), o mal ve hizmetin üretimine dair deneyimiartmakta, ve bu needle etkinliği
artmaktadır. Sonuçta maliyetler düşmektedir. Araştırmalar işletmelerin deneyimlerini (üretim
müktarlarını) iki katına çıkardıklarında, maliyetlerin %20-30 düştüğünü göstermektedir.

-Yarı hayat:
Belirli performansı bir önceki duruma göre %50 artırmak için geçen zamanı
göstermektedir. Yarı hayat değeri öğrenen organizasyonlara kısa olmakta, öğrenme ve bunun
performans üzerindeki etkisi çabuk olabilmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde öğrenme kavramı, işletmeler için önemi, öğrenmenin çeşitli düzeyleri, bu
düzeyler arasında geçişte rol oynayan unsurlar, organizasyonlarda öğrenme ve öğrenen
organizasyon ararsındaki fark, öğrenen organizasyonların özellikleri ve faydaları
açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları

1- Örgütsel öğrenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Örgütsel öğrenme, grup düzeyinde ulaşılan ortak anlayış ve değerlerin organizasyonun
tamamı için geçerli sistem, yöntem, süreç, beklenen davranış kalıplarına dönüşmesi ve
istenildiğinde ulaşılabilecek veritabanlarının oluşturulmasıdır.
b) Örgütsel öğrenme bilginin eğitim ve tecrübe ile kazanılmasından ziyade, örgüt içindeki
davranışlar, değerler ve normlarla beraber geliştirilmesidir.
c) Örgütsel öğrenmenin ilk aşaması bilginin, ilişkilerin ve sezgilerin yaratılması ve
geliştirilmesidir.
d) Örgütsel öğrenmenin ikinci aşaması geliştirilen bilgilerin organizasyon üyelerince
paylaşılmasıdır.
e) Örgütsel öğrenmenin son aşaması paylaşılan bilginin reddedilmesidir.

2-Bir işletme belirli bir mal veya hizmeti ürettikçe, o mal ve hizmetin üretimine dair
deneyimi artmakta, ve bu nedenle etkinliği artmaktadır. Sonuçta maliyetler düşmektedir.
Araştırmalar işletmelerin deneyimlerini iki katına çıkardıklarında, maliyetlerin %20-30
düştüğünü göstermektedir. Bu duruma ‘………………………….’ denilmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

a)Yeni hayat
b)Yarı hayat
c) Öğrenme – deneyim eğrisi
d) Paylaşılan vizyon
e) Başkalarından öğrenme

3- Aşağıdakilerden hangisi Senge’nin ileri sürdüğü öğrenen organizasyonların beş
disiplini arasında yer almaz?
a) Paylaşılan vizyon
b) Başkalarından öğrenme
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c) zihinsel modeler
d) Sistem düşüncesi
e) Takım halinde öğrenme

4- Aşağıdakilerden hangisi öğrenen organizasyonların özellikleri arasında sayılamaz?
a) Bilgiyi saklama
b) Sistematik sorun çözme
c) Yeni yaklaşımları deneme
d) Geçmiş deneyimlerden öğrenme
e) Herhangi bir işi en iyi yapanların tecrübelerinden (başkalarından) öğrenme

5- Öğrenen organizasyonlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bilgi yaratma, aktarma ve davranışlarını yeni bilgi ve görüşleri yansıtabilecek şekilde
düzenleme yeteneğine sahip organizasyonlardır.
b) Çalışanların yeni bilgi yaratmaları, bunu paylaşmaları, bu bilgiyi organizasyonun bilgisi
haline getirmeleri ve sorunların çözümünde kullanmalarını esas almaktadır
c) İnsan kaynağının sürekli öğrenme, paylaşma, ekip ruhu ile motive olma ve sinerjik sonuçlar
yaratması felsefesine dayanan bir yaklaşımdır.
d) Çalışanların öğrenmesi gerekmez, işletmenin öğrenmesi ve bilgiyi çalışanlarına kontrollü
olarak vermesi gerekmektedir.
e) Organizasyonlarda öğrenme (örgütsel öğrenme) ve öğrenen organizasyonlar birbirinden farklı
kavramlardır. Örgütsel öğrenme organizasyon içinde çeşitli düzeylerde öğrenme olayının
gerçekleşmesi durumudur. Öğrenen organizasyon ise, örgütsel öğrenme süreci sonucunda
ortaya çıkan ve örgütsel öğrenmeyi sürekli kılan organizasyon yapısıdır.

Cevaplar
1-e
2-c
3-b
4-a
5-d
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7. ORGANİZASYONLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI:
MODERN EĞİLİMLER

111

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Temel yetenek
7.2.Dış kaynaklardan yararlanma
7.3.Küçülme ve Yalınlaşma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Temel yetenek nedir?
Dış kaynaklardan yararlanma nedir?
İşletmeler neden küçülmeyi tercih edebilir?
Yalınlaşma ne demektir?
Yalın ve çevik organizasyon nedir?
Kademe azaltma hangi amaçlarla yapılır?
Doğru büyüklük arayışı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Temel yetenek, öz yetenek, dış kaynaklardan yararlanma, küçülme, kademe azaltma,
yalınlaşma, çevik organizasyon, doğru büyüklük arayışı
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Giriş
Hızla değişen dış çevrede müşteri beklentilerini karşılayabilmek için işletmeler daha
hızlı, esnek yapılara ihtiyaç duymaktadır. İşletme büyüklüğü beraberinde karmaşıklığı ve
yönetsel sorunları getirmektedir. Bu bölümde işletmelerin dış çevredeki hızlı değişime uyum
sağlamak için yöneldiği küçülme stratejisi, bunu hayata geçirirken odaklandıkları temel
yetenek, dış kaynaklar gibi modern eğilimler anlatılacaktır.
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7.1. Temel Yetenek (Öz yetenek) (Core competence)

İşletmeyi başka işletmelerden ayıran, nadir, değerli, ikame edilemez ve
kolaylıkla taklit edilemez bilgi, beceri ve yeteneklere özyetenek (temel yetenek)
denilmektedir.

Arçelik firması 1990’lı yıllar boyunca gelişmiş dağıtım ağı sayesinde tüm
Türkiye’ye ulaşabilmiş, böylece bir rekabet üstünlüğü sağlamıştır. Vestel firması teknolojik
yenilik yapma ve ARGE faaliyetleriyle öne çıkmaktadır. Bu iki işletme aynı sektörde faaliyet
gösterse de onlara rekabet avantajı sağlayan, nadir, değerli, taklit edilemez ve kolayca ikame
edilemez farklı yeteneklere, yani özyeteneklere sahiptirler.

Temel yeteneğe verilebilecek diğer örnekler Toyoto’nun eş zamanlı üretim
(just in time) sistemi, Apple’ın ayrı bir işletim sistemine ve grafik, tasarım, mimarlık gibi
alanlara özel yazılımlar geliştirebilme yeteneğine sahip olmasıdır.

İşletmelerin 1990’lı yıllarla beraber yüzyüze kaldığı yıkıcı rekabet, hızlı
değişim, rakiplerine göre fark yaratan yöntem ve stratejiler kullanmalarını ve fark yaratacak
yetenekler geliştirmelerini zorunlu kılmıştır. 1990’lı yıllarla beraber her işletmenin kendine
özgü bir temel yetenek geliştirmesi ve süreçlerini bunlar etrafında toplaması; bu temel
yetenek dışındaki faaliyetleri işletme dışı kaynaklardan (birazdan anlatılacak dış kaynaklardan
yararlanma yaklaşımı uzantısında) karşılaması bakış açısı yaygınlık kazanmıştır. Böylece
işletmeler hangi konuda en iyiyi yapıyor iseler ona odaklanabilecek ve kendilerine rekabet
avantajı sağlayacak asıl odak noktası temel yetenekleri haline gelecektir.
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7.2. Dış Kaynaklardan Yararlanma (Oursourcing)

İşletmelerin özyeteneğe (temel yeteneğe) sahip olduları alanları kendilerinde tutup,
diğer tüm faaliyetleri, söz konusu faaliyet alanında kendilerinden daha fazla yeteneğe sahip
işletmelere bırakmaları gerektiği fikrine dayanan yaklaşımdır. İşletmeler ana faaliyetlerini
destekleyen güvenlik, temizlik, yemek, personel işleri, hukuk, müşteri hizmetleri, lojistik,
satın alma, üretimin bazı aşamaları gibi pek çok faaliyet alanını, bu konularda temel yeteneği
olan işletmelere bırakarak dış kaynaklardan yararlanabilmektedir.

Özellikle büyük ölçekli işletmelerde, büyüklük artıkça işletmeler daha az esnek
olailmekte, hantallık artmaktadır, ana faaliyet ya da temel yetenek olmayan konularda dış
kaynaklardan yararlanmak işletmeye hem esneklik hem de maaliyet avantajı
sağlayabilmektedir.

Dış kaynaklardan yararlanmanın faydaları kısaca aşağıdaki iekilde
özetlenebilir:
-Konusunda uzmanlaşmış (temel yeteneği bu olan) işletmelerde söz konusu
faaliyetler daha etkili yürütülür.
-Maaliyetlerden tasarruf edilir
-Yeni teknoloji, bilgi ve yöntemlere dış kaynak partneri sayesinde ulaşılabilir.

Dış kaynaklardan yararlanmanın uygulama sorunları ise şunlardır:
-Dış kaynak olarak hizmet alınan işletmeyle yapılan ortaklığın hukuki yapısı,
anlaşma şekli çeşitli sorunlar çıkarabilmektedir.
-Kısa dönemde dış kaynak olarak hizmet alınan işletmeyle bilgi akışı, iletişim
vb. sorunlar ortaya çıkabilmektedir.
-Uzun vadede tedarikçi işletmeye aşırı bağlanma, onun belirlediği fiyat ve
yöntemlere mecbur kalma ve dış kaynaktan yararlanmanın getirdiği faydalardan
yararlanamama riski bulunmaktadır. Böylece işletme rekabette avantajlı değil dezavantajlı bir
konumda kalabilmektedir.
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-Bir sektörlerde işletmeler faaliyetleri sürekli dış kaynaklara aktardıklarında o
sektörde (sanayi dalında) zayıflama görülebiliyor. Bazı düşünürler bu küreselleşmenin ve
hızlı değişimin bir gereği olarak görmekte ve olağan karşılamaktadırlar.

7.3. Küçülme ve Yalınlaşma

KÜÇÜLME (DOWNSIZING)
İşletmelerin temel amaçlarından biri büyüme olarak görülmekte ve büyüme
arzu edilen bir durum olarak görülürken, küçülme zorluk ve krizler olduğunda ya da başarısız
olunduğunda mecbur kalınan bir strateji olarak algılanmaktadır.
Ancak büyük
organizasyonları yönetmek güçleştikçe ve piyasada artan rekabet ortamında hızlı hareket etme
gereği anlaşıldıkça, küçülme stratejisine ilişkin bu bakış açısı değişmeye başlamıştır.

Küçülme (downsizing) işletme yönetiminin bilinç ve proaktif bir şekilde aldığı
kararlar ve uyguladığı stratejilerle personel sayısını, maliyetleri, iş ve süreçleri azaltmasıdır.
Küçülme ile finansal bir daralmadan bahsedilmez, hatta çoğu zaman amaç finansal açıdan
gelişmektir. Dolayısıyla yapı, iş, çalışan sayısı açısından küçülerek finansal açıdan büyüyen
organizasyonlara ulaşmak istenmektedir.

Küçülmenin amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
-maliyetleri düşürmek
-karar alma sürecini hızlandırmak
-rakiplerin davranışlarına ve müşteri beklentilerine daha hızlı cevap verebilmek
-iletişim bozukluklarını (distortion) ortadan kaldırmak
-sonuçlara dönük çalışmak
-işletme içi süreçlerden çok müşteri ihtiyaçlarına odaklanmak
-güçlendirmeyi hızlandırmak
-yeni fikirlerin daha hızlı yayılmasını sağlamak
-sinerjiyi artırmak
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-kişisel sorumlulukları daha kolay izlemek

Küçülme çeşitli stratejilerle ortaya konabilmektedir:
-Hiyerarşik kademeleri azaltma (delaying): Alt kademe ile üst kademe
arasındaki mesafeyi kısaltmaya, aradaki kademe sayısını azaltmaya dayanmaktadır. Böylece
aşırı hiyerarşik sivri (tall) yapılardan daha basık (flat) yapılara kavuşulur. Yönetim alanı
genişler, yetki devri yerine güçlendirme ortaya çıkar.
-Orta kademe yöneticilerden kurtulma: Orta kademe yöneticiler karar
sğrecini uzatarak iletişim kopukluklarına ve hantallığa yol açabilmektedir. Orta kademe
yönetimi bırakarak güçlendirmenin önü açılmaktadır.
-Asıl faaliyet olmayan her türlü uğraşı bırakma: İşletmenin esas faaliyet
alanında olmayan tamamlayıcı faaliyetlerini işletme dışında başka organizasyonlarda
yürütmesi ya da dış kaynaklara bırakması (outsourcing)
-Stratejik önemi olmayan her şeyi işletme dışına kaydırma (outsourcing):
Stratejik öneme sahip özyetenekler dışındaki tüm tamamlayıcı sureçlerin dış kaynaklardan
karşılanmasıdır.

Küçülmenin belirli bir oranda yapılması gerekmektedir. Aşırı küçülmenin
çeşitli riskleri de bulunmaktadır. Örneğin, insan kaynaklarından aşırı küçülme sağlandığında
işletme anoreksisi (iştahsızlığı, beslenememesi) ortaya çıkabilmektedir.
Bu nedenle
işletmeler aslında optimum bir noktaya kadar küçülerek doğru bir büyüklüğe ulaşmak
istemektedirler. İşletmelerin küçülme stratejileri kapsamında yönetim biliminde tartışılan
güncel yaklaşımlardan diğerleri de, küçülmenin sınırlarını, sonuçta ulaşılmak istenen durumu
ele alan; doğru büyüklük arayışı, yatay organizasyonlar, sıfır hiyerarşi ve yalın organizasyon
gibi yaklaşımlardır. Bu kavramlar da aşağıda kısaca açıklanacaktır:

Doğru Büyüklük arayışı (Rightsizing)
Hantallıktan kurtulmak için yeniden yapılanma, verimsiz işlerin tasfiye
edilmesi ve aktiflerin üretkenliğini artırmak üzerine odaklanan bir bakış açısıdır. Aşağıdaki
gibi uygulamalarla işletme için doğru büyüklüğün tespitine uğraşılmaktadır:
-planlama ve insan kaynakları yönetimi gibi bölümleri aynı iş birimine
dönüştürmek
-çalışanların operasyonel özgürlük
sorumluluklarını vurgulamak, risk almayı özendirmek

alanlarını

genişletmek,

kişisel
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-temel işlere odaklanıp, diğer işleri mümkün oldukça organizasyon dışına
taşımak
-organizasyon şemasını ters yüz edip en tepeye müşterileri yerleştirmek

Yatay Organizasyon ve Sıfır Hiyerarşi
Yatay organizasyon işlerden ziyade süreçler etrafında yapının yeniden
oluşturularak, müşteriyi dikkate alma ve kademe sayısını azaltma yoluna giden ve işlerin
bağımsız gruplarla yönelendirilmesini öneren bir yaklaşımdır. Yatay organizasyonla daha az
personel, sermaye, enerji, zaman ile daha çok kar, ciro, ürün çeşitliliği, kalite, mşteri tatmini,
esneklik… gibi hedefler ortaya konmaktadır. Bir diğer deyişle daha az ile daha çok
hedeflenmektedir. Bunun için sıfır hiyerarşi ve bağımsız takımlar önemli hale gelmektedir.

Sıfır hiyerarşi küçülme ve yalınlaşma yaklaşımlarında, yeni bir bakış açısı
olmaktan ziyade bir ideali temsil etmektedir. Bu bakış açısı ile hiyerarşik açıdan farklı
kademeler yerine küçük ve kendi içinde yeterli eş düzeydeki gruplardan oluşan bir yapı
önerilmektedir.

Sıfır hiyerarşili bir organizasyonda mevkiye göre değil, bilgi ve yeteneğe göre
farklılık ve güç kullanımı söz konusudur. Bir diğer değişle kazanılmış bir otorite (earned
authority) söz konusudur.

Takım bazlı bu yapı bir başka açıdan kendi kendine yöneten gruplara
dayanmakta ve her bir grup kendi içinde otonom bir iş birimi, hatta piyasa koşullarında
birbiriyle faaliyette bulunan ayrı işletmeler gibi davranabilmektedirler. Otonom grupların
ayrıca bir yöneticiye de ihtiyacı yoktur, kazanılmış otoriteye dayalı liderlik kendiliğinden
ortaya çıkacaktır.

Yalın (Lean) ve Çevik (Agile) Organizasyonlar
Yalın organizasyonlar pazar koşullarına hızlı cevap vermek için organizasyon
yapısının basitleştirilmesi, gereksiz faaliyetlerin elenmesi (reengineering), gereksiz
kademelerin azaltılmadı (delaying), işi yapan ve karar verenin yakınlaştırılması (downsizing –
rightsizing), böylece daha yalın (lean) bir organizasyonla daha hızlı uyum sağlayabilmeye
dayalı yaklaşımdır.
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Yalın organizasyonun temeli yalın üretim sistemlerine dayanmaktadır. Yalın
üretim sistemi, her türlü gereksiz faaliyetlerden arınmış bir ğretim sistemi oluşturmak
amacıyla seri üretime alternatifler sunmaya çalışır. Esnekliği, sadeliği, ekip çalışmasını, eş
zamanlı çalışmayı, müşteri odaklılığı ve toplam kaliteyi birleştiren bir üretim yaklaşımıdır.

Yalın üretim katılımcılık, kademe azaltma, bilgi işçisinden oluşan takımları ön
plana çıkarma gibi yönetsel değişikliklerin önünü açmıştır. Böylece geleneksel hiyerarşik
(pyramid şeklindeki) örgğt yapısından yatay bir yapıya geçiş başlamıştır. Bu geöiş sonucunda
daha yalın bir organizasyona ulaşmak esastır.

Bugün yönetim biliminde tartışılan yeni yaklaşımlardan biri de yalın (lean) ve
çevik (agile) yönetim anlayışlarıdır. Bu anlayışı kullanmada takımlara ve yöneticilere
kolaylık sağlayan pek çok yönetim bilişim sistemi ve yazılım geliştirilmektedir. Özellikle
proje esaslı çalışan pek çok organizasyon sadece üretim sistemi ve organizasyon yapısı
açısından değil; yetki, karar, uygulama, kontrol gibi yönetim işlevinin tüm süreçlerinde
yalınlığı ve daha çevik hareket etmeyi dikkate almaktadırlar.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde işletmelerin dış çevredeki hızlı değişime uyum sağlamak için yöneldiği
küçülme stratejisi, bunu hayata geçirirken odaklandıkları temel yetenek, dış kaynaklar gibi
modern eğilimler açıklanmıştır.

125

Bölüm Soruları

1-Aşağıdakilerden hangisi özyeteneğin bileşenleri arasında sayılamaz?
a) nadir
b) değerli
c) ikame edilemez
d) kolaylıkla taklit edilemez
e) başka işletmelerle benzerlik yaratan

2- Aşağıdakilerden hangisi küçülmenin gerçekleştirilebileceği çeşitli stratejilerden biri
olamaz?
a) Birleşme ve satın alma
b) Hiyerarşik kademeleri azaltma
c) Orta kademe yöneticilerden kurtulma
d) Asıl faaliyet olmayan her türlü uğraşı bırakma
e) Stratejik önemi olmayan her şeyi işletme dışına kaydırma

3- Aşağıdakilerden hangisi küçülmenin amaçları arasında sıralanamaz?
a) maliyetleri düşürmek
b) karar alma sürecini hızlandırmak
c) mişteri ihtiyaçlarından once işletme süreç ve faaliyetlerine odaklanmak
d) rakiplerin davranışlarına ve müşteri beklentilerine daha hızlı cevap verebilmek
e) iletişim bozukluklarını ortadan kaldırmak

4- Dış kaynaklardan yararlanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
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a) İşletmelerin özyeteneğe sahip olduları alanları kendilerinde tutup, diğer tüm faaliyetleri, söz
konusu faaliyet alanında kendilerinden daha fazla yeteneğe sahip işletmelere bırakmaları
gerektiği fikrine dayanan yaklaşımdır.
b) Dış kaynaklardan yararlanma, tedarik ve lojistik zincirindeki etkili işletmelerin birleşme ve
satın alma yöntemiyle işletme bünyesine katılmasını temel alan bir yaklaşımdır.
c) İşletmeler ana faaliyetlerini destekleyen güvenlik, temizlik, yemek, personel işleri, hukuk,
müşteri hizmetleri, lojistik, satın alma, üretimin bazı aşamaları gibi pek çok faaliyet alanını,
bu

konularda

temel

yeteneği

olan

işletmelere

bırakarak

dış

kaynaklardan

yararlanabilmektedir.
d) Özellikle büyük ölçekli işletmelerde, büyüklük artıkça işletmeler daha az esnek olailmekte,
hantallık artmaktadır, ana faaliyet ya da temel yetenek olmayan konularda dış kaynaklardan
yararlanmak işletmeye hem esneklik hem de maaliyet avantajı sağlayabilmektedir.
e) 1990’lı yıllarla beraber her işletmenin kendine özgü bir temel yetenek geliştirmesi ve
süreçlerini bunlar etrafında toplaması; bu temel yetenek dışındaki faaliyetleri işletme dışı
kaynaklardan karşılaması bakış açısı yaygınlık kazanmıştır.

5- Aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklardan yararlanmanın uygulama sorunları
arasında sayılamaz?
a) Dış kaynak olarak hizmet alınan işletmeyle yapılan ortaklığın hukuki yapısı, anlaşma şekli
çeşitli sorunlar çıkarabilmektedir.
b) Kısa dönemde dış kaynak olarak hizmet alınan işletmeyle bilgi akışı, iletişim vb. sorunlar
ortaya çıkabilmektedir.
c) Uzun vadede tedarikçi işletmeye aşırı bağlanma, onun belirlediği fiyat ve yöntemlere mecbur
kalma ve dış kaynaktan yararlanmanın getirdiği faydalardan yararlanamama riski
bulunmaktadır. Böylece işletme rekabette avantajlı değil dezavantajlı bir konumda
kalabilmektedir.
d) Yeni teknoloji, bilgi ve yöntemlere dış kaynak partneri sayesinde ulaşılabilir.
e) Bir sektörlerde işletmeler faaliyetleri sürekli dış kaynaklara aktardıklarında o sektörde
zayıflama görülebilmektedir.
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Cevaplar
1-e
2-a
3-c
4-b
5-d
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8. ORGANİZASYONLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI II –
MODERN YAPILAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Şebeke Organizasyonlar
8.2. Yığışım (Küme) Organizasyonlar
8.3. Sanal Organizasyonlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Şebeke organizasyon nedir, neden ihtiyaç duyulmuştur?
Kümeleme nedir?
Sanal organizasyonların özellikleri, şebeke ve yığışım organizasyonlardan farkları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Şebeke organizasyon, sanal organizasyon, yığışım organizasyon, kümeleme, e-işletme,
e-ticaret
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Giriş
Günümüzde pek çok işletme ileri düzeyde dış kaynak kullanımına yönelmiş, kendi
dışındaki pek çok işletme ile kendi iş birimiymiş gibi yoğun ilişkiler içinde çalışarak bir ağ
oluşturmuşlardır. İşletmelerin yakın ilişki kurmalarında fiziksel yakınlığın önemi işletmecilik
literatüründe değinilen bir konudur. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle beraber
özellikle internet aracılığıyla fiziksel yakınlık zaman ve mekan algısı değişmiş; sanal bir
yakınlaşma sağlanmıştır. Yukarıda anlatılan panaromada işletmeler geleneksel organizasyon
yapılarının dışına çıkarak çeşitli ağlar oluşturup ya da fiziksel (çoğrafi) yakınlıkla kümeler
oluşturup ya da bilişim tenkomojileri ararcılığıyla sanal ortamda buluşup yeni organizasyon
yapıları oluşturma eğilmine girmişlerdir. Bu bölümde şebeke organizasyonları, dahili, dengeli
ve dinamik şebekeler, şebeke organizasyonlarının yaşadıkları sorunlar, yığışım (küme)
organizasyonlar ve faydaları, sanal organizasyonlar ve özellikleri anlatılacaktır.
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8.1. Şebeke (Network) Organizasyonlar

Şebeke organizasyon yapısı, bir ağ sistemi içinde birbirine bağlanmış işletmelerden
oluşan; tedarikçi, üretici ve tüketicileri bir araya getiren, tüm bunların faaliyetlerini birbirine
bağlı (entegre) hale getiren bir ilişki ve işbirliği yapısıdır (Düren). Aslında bu 1990’lı
yıllardan sonra ortaya çıkmış yeni bir tür organizasyon yapısı olmaktan çok, stratejik
işbirliklerine dayanan bir ağ oluşturma yaklaşımıdır.

Şebeke organizasyonların temel özelliği bir mal veya hizmeti üretebilmek için
yapılması gereken temel faaliyet ve gerekli kaynakların tek bir işletme bünyesinde ve tek bir
yönetim altında toplanmasından ziyade farklı işletmelere dağılmış olmasıdır (Koçel).
İşletmelerin çevresel değişime hızlıca uyum sağlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu enekliğe
kavuşması için temel yeteneğine odaklanması; yalınlaşma, küçülme startejileri çerçevesinde
dış kaynaklardan artan sıklıkta yararlanması şebeke organizasyonlarının oluşmasındaki temel
nedendir (Düren, 90).

Şebeke Organizasyonlarının Türleri

Şebeke organizasyonlar kaynak komuta ve kontrolün dağılımı açısından üç
farklı türde olabilmektedirler: (Düren, Koçel, Arıkboğa)

1-Dahili Şebeke Organizasyonu:
Bir ana işletme bünyesinde temel faaliyetin, sahibi aynı işletme olan başka
iştiraklere diğer faaliyetleri verdiği şebeke organizasyonudur. Şebekedeki işletmeler aynı
girişimciye ait olsalar da birbirilerine müşteri olmakta ve piyasa şartlarında iş ilişkisi
geliştirmektedirler. Ana işletme ağdaki diğer işletmelerin faaliyetlerini koordine ve kontrol
etmektedir.
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Şekil 8.1. Dahili Şebeke Organizasyonu

Holding yapısı dahili şebeke organizasyonlarına bir örnek olarak vermek
mümkündür. Holding içindeki farklı iştirakler (işletmeler) birbirleri ile piyasa koşullarında iş
ilişkisi kurmakta, holding yönetimi, her işletmenin finansal ve stratejik hedeflerini
belirlemektedir. Sahiplik ve yönetim açısından bir bağlılık söz konusudur.

2-Dengeli Şebeke Organizasyonlar:
Mal veya hizmeti üretmek için gerekli kaynaklar birbirinden tamamen
bağımsız işletmelerin bünyesindedir. İşletmeler yönetim ve sahiplik açısından birbirinden
bağımsızdır. Sadede belirli bir mal veya hizmetin üretimi için birbirleri ile alış veriş (iş
ilişkisi) içindedirler. Lider işletmenin koordinasyonunda bu alış veriş gerçekleşmektedir.
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Şekil 8.2 Dengeli Şebeke Organizasyonu

Dengeli Şebeke organizasyonlarına otomotiv sektöründeki yan sanayi ve yedek
parça işletmeleri; temizlik, taşımacılık, güvenlik, sekreterlik hizmetleri veren işletmeler ile
yapılan dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing) anlaşmaları örnek verilebilir. Dengeli
şebeke organizasyonlarına ilişkin en yaygın kullanılan örbeklerden biri de Toyota firmasının
eş zamanlı üretim sistemi (just in time) ile tedarikçileri arasında kurduğu güçlü işbirlikleri
sayesinde oluşturduğu yapıdır.

3- Dinamik Şebeke Organizasyonları:
Sebeke içinde lider bir işletmenin olmadığı, her işletmenin piyasa koşulları
altında birbiri ile serbestçe iş yaptığı (alış verişte bulunduğu) bir yapıdır. Dinamik şebeke
organizasyonlarının en ayırıcı özelliği dahili ve dinamik şebekelerde olduğu gibi bir ana
işletme ya da organizator işletme bulunmamasıdır. Dinamik şebekelerde sahiplik ve yönetim
açısından bir bağ olmadığı gibi, işbirlikleri daha esnek yapıdadır, değişime ve gelişime daha
açıktır. Bu yapıya dinamik denmesinin asıl sebebi bu esneklik ve değişime uyum
gerekliliğidir.

Şekil 8.3. Dinamik Şebeke Organizasyonu

Dinamik şebeke organizasyonların online satış yapan şirketler, verilebilir.
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Şebeke Organizasyon Yapılarında Başarısızlık Nedenleri

Şebeke organizasyonlarında basilica iki nedenle başarısızlık görülmektedir.
Bunlardan ilki büyüme ile gelen sorunlar, ikincisi ise değişime ayak uyduramamakla ilgili
sıkıntılardır. Bu sorunların ortaya çıkış biçimi şebeke organizasyonun türüne göre farklılık
göstermektedir. Aşağıdaki tabloda bu iki sorunun şebekenin türüne göre nasıl ortaya
çıkabileceği detaylandırılmıştır.

Tablo 8.1 Şebeke Organizasyonlarının Başarısızlık Nedenleri
BÜYÜME

DEĞİŞİME UYUM

DA
Kaynakların öngörüldüğü
Yöneticilerin piyasa işleyişi
HİLİ
oranda
artırılamaması
ve yerine emir-komutaya uyumu tercih
performans
değerlemesi etmeleri.
yapılamaması.
DE
Lider
işletmeye
aşırı
Şebekedeki
NGELİ
bağımlı hale gelme ve piyasa ile organizasyonların aşırı yardımlaşma
bağları koparma.
arzusu ile yaratıcı ve yenilikçi
girişimleri azaltmaları.
Dİ
NAMİK

Uzmanlık alanının çok
Şebekedeki
işletmelerin
daralması
sebebiyle
şebekeye arasında piyasa şartlarının dışına
sürekli yeni işletmelerin girmesi ve çıkan yakınlıkların gelişmesi.
işbirliklerini yönetmenin güçlüğü.

8.2. Yığışım (Küme) (Cluster) Organizasyonlar

Yığışım (küme) organizasyonlar özel bir çoğrafi alanda toplanmış işletme ve
kurumların birbirlerine ekonomik fayda sağlayacak şekilde faaliyetler geliştirmelerine
dayanmaktadır. Hem coğrafi hem de faaliyet alanıne ilişkin yakınlık bu ekonomik faydayı
destekler niteliktedir. Üreticiler, hammadde sağlayıcılar, tamamlayıcı ürünleri üretenler,
teknoloji geliştirenler aynı küme içinde birarada faaliyet göstermektedirler.
İşletmenin ihtiyaç duyduğu bilgi, teknoloji, hammadde vb. kaynak ve yetenekler
kolaylıkla sağlanabilmektedir. (Porter, 1998; Koçel)
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Şekil 8.4. Yığışım Birimleri

Bir yığışım organizasyonda (kümede) çeşitli birimler (unitler) bulunmaktadır.
Bu birimler:(Özdemir, 2011)
-Çekirdek Takım (Tepe yönetimi) (core team): İşletmenin tepe yönetiminde
işlerin planlama, organize etme, yürütme ve kontrol fonksiyonarından sorumlu olarak çalışan
ekiptir.
-İş Birimleri (Üniteleri) (Business Unit): İlgili işlerle ilgili iletişimi doğrudan
kuran, esnek yapıda ekiplerdir. Müşterilerle ve diğer taraflarla ilişkileri sağlamadan
sorumlulardır.
-Personel Birimleri (Staff Units): İşletme içinde faaliyetleri gerçekleştiren
birimlerdir.
-Proje Takımları (Project Teams): İşletmeler için çeşitli projeler üreten,
geçici nitelikte kurulabilecek takımlardır.
-İşbirliği Takımları (Alliances Teams): Satış, pazarlama, teknoloji geliştirme
gibi farklı alanlarla anlaşmalar yapan ekiptir.
-Değişim Takımları (Change Teams): Mevcut faaliyetleri değerlendiren ve
pazara uyum sağlamak için gerekli değişimleri hayata geçiren ekiplerdir.

Ülkemizdeki teknokentler, Amerikada şarap üreticilerinin biraraya geldiği
Napa, Sonoma gibi alanlar yığışımlara örnek verilebilir.
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8.3. Sanal (Virtual) Organizasyonlar

Günümüzde de sıkça duyduğumuz konu sanallaşma ve sanal gerçekliktir (virtual
reality). Sanal gerçeklik fiilen
mevcut olmayan bir olay, durum ya da nesnenin sanki
varmış gibi hissedilmesi, görülmesidir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki
değişiklikle beraber zaman, fiziksel varlık, çoğrafi anlamda yer, mekan gibi gerçekliklerle
ilişki kopmakta ama sanki tüm bu faktörler varmış gibi hissedilmektedir, duyumsanmaktadır.

Sanal organizasyonlar da, organizayonun sanal bir gerçeklikte varolması
timeline dayanmaktadır. Değişik çoğrafi bölgelerdeki işletmelerin belirli ürün ve hizmetleri
üretme amacıyla iletişim ve bilgi teknolojileri yardımıyla birbirlerine bağlanarak sanki tek bir
işletme varmış gibi çalışmalarıdır.

Sanal organizasyonların ortaya çıkma nedenleri:
-küreselleşme ile artan rekabet
-hızlı hareket etme zorunluluğu
-kaynak ve uzmanlık bilgisine hızla ulaşma isteği
-değişien müşteri ihtiyaç, beklenti ve davranışları
-yeni ve uzmanlık isteyen ürün ve hizmetler sunma zorunluluğu
-bilgi ve iletişim teknolojilerinin buna imkan tanıması

Sanal organizasyonlar çeşitli şekillderde ortaya çıkabilmektedirler. Bunlardan
bazıları:
-Stratejik işbirlikleri
-Ortak girişimler
-Tedarik zinciri yönetimi uygulamaları
-Dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing) kontratları
-Resmi olmayan şekillder yardımlaşma gayretleri
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Sanal organizasyonlar özünde iletişim teknolojisi yoluyla birbirine bağlanan bir
şebeke organizasyondur. Her sanal organizasyon bir şebeke organizasyondur. Ancak her
şebeke organizasyon sanal değildir. Sanal organizasyonlar şebeke organizasyonlarının özel
bir türüdür. Yığışım, sanal ve şebeke organizasyonların birbirine karıştırılması mümkündür.
Yığışım organizasyonlarında ise, şebeke (ve sanal) organizasyonlardan farklı olarak çoğrafi
(fiziksel) bir yakınlık, benzer alandaki işletmelerin birarada kümelenmesi gerekmektedir.

E-ticaret girişimler artıkça bu tür organizasyon yapıları daha da çok gündeme
gelmiştir. E-ticaret doğrudan mal ve hizmet alımı ve ödemelerin elektronik ortamda
yapılmasına dayanmaktadır. E-girişim, e-işletme girişim gibi kavramlar ise, tüm işletme
fonksiyonlarının elektronik ortamda yapılmasına dayanmaktır. Elektronik ortamda işletme
hakkında bilgi verme, iletişim, müşteri şikayeti alma, hammadde satıcıları ve diğer piyasa
aktörlerini izleme, insan kaynakları uygulamaları gibi işletme faaliyetlerinin sanal ortamda
yürütülmesi gün geçtikçe ivme kazanmaktadır.
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Uygulamalar

142

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde şebeke organizasyonları, dahili, dengeli ve dinamik şebekeler, şebeke
organizasyonlarının yaşadıkları sorunlar, yığışım (küme) organizasyonlar ve faydaları, sanal
organizasyonlar ve özellikleri açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi sanal organizasyonların ortaya çıkma nedenleri arasında
sayılamaz?
a) küreselleşme ile artan rekabet
b) hızlı hareket etme zorunluluğu
c) yeni ve uzmanlık isteyen ürün ve hizmetlere gerek olmaması, eski ürünlerle piyasa payını
artırma isteği
d) kaynak ve uzmanlık bilgisine hızla ulaşma isteği
e) değişien müşteri ihtiyaç, beklenti ve davranışları

2- Şebeke organizasyon yapısı hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bir ağ sistemi içinde birbirine bağlanmış işletmelerden oluşan; tedarikçi, üretici ve tüketicileri
bir araya getiren, tüm bunların faaliyetlerini birbirine bağlı hale getiren bir ilişki ve işbirliği
yapısıdır.
b) Görece klasik yapılara göre daha hiyerarşik, merkezi ve sivri yapılardır.
c) 1990’lı yıllardan sonra ortaya çıkmış yeni bir tür organizasyon yapısı olmaktan çok, stratejik
işbirliklerine dayanan bir ağ oluşturma yaklaşımıdır.
d) Temel özelliği bir mal veya hizmeti üretebilmek için yapılması gereken temel faaliyet ve
gerekli kaynakların tek bir işletme bünyesinde ve tek bir yönetim altında toplanmasından
ziyade farklı işletmelere dağılmış olmasıdır.
e) İşletmelerin çevresel değişime hızlıca uyum sağlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu esnekliğe
kavuşması için temel yeteneğine odaklanması; yalınlaşma, küçülme stratejileri çerçevesinde
dış kaynaklardan artan sıklıkta yararlanması şebeke organizasyonlarının oluşmasındaki temel
nedendir.

3- Yığışım (küme) organizasyonlar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Özel bir çoğrafi alanda toplanmış işletme ve kurumların birbirlerine ekonomik fayda
sağlayacak şekilde faaliyetler geliştirmelerine dayanmaktadır.
b) Hem coğrafi hem de faaliyet alanına ilişkin yakınlık bu ekonomik faydayı destekler
niteliktedir.
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c) Üreticiler, hammadde sağlayıcılar, tamamlayıcı ürünleri üretenler, teknoloji geliştirenler aynı
küme içinde birarada faaliyet göstermektedirler.
d) İşletmenin ihtiyaç duyduğu bilgi, teknoloji, hammadde vb. kaynak ve yetenekler kolaylıkla
aynı küme içinden sağlanabilmektedir.
e) Küme içindeki işletmelerin bir dijital teknoloji aracılığıyla sanal ortamda iletişim kurması
gerekmektedir.

4- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Şebeke organizasyonları özünde iletişim teknolojisi yoluyla, mutlaka sanal bir ortamda
birbirine bağlanan organizasyonlardır.
b) Her şebeke organizasyonu özünde bir sanal organizasyondur. Ancak her sanal organizasyon
bir şebeke organizasyonu değildir.
c) Yığışım

organizasyonları

şebeke

organizasyonlarının

özel

bir

türüdür.

Sanal

organizasyonlarında ise, şebeke (ve yığışım) organizasyonlardan farklı olarak gerçek bir
çoğrafi (fiziksel) bir yakınlık, benzer alandaki işletmelerin birarada kümelenmesi
gerekmektedir.
d) Şebeke organizasyonlarında başlıca iki nedenle başarısızlık görülmektedir. Bunlardan ilki
büyüme ile gelen sorunlar, ikincisi ise değişime ayak uyduramamakla ilgili sıkıntılardır.
e) E-ticaret girişimleri artıkça küme (yığışım) organizasyonuna ihtiyaç da artmıştır.

5- Bir yığışım organizasyonda çeşitli birimler bulunmaktadır. Aiağıdakilerden hangisi
bu birimler ararsında sayılamaz?
a) Değişim Takımları: Mevcut kümseinden memnun olmayanların yeni bir kümeye geçiş
yapmak için başvuruda bulundukları takımlardır.
b) İş Birimleri: İlgili işlerle ilgili iletişimi doğrudan kuran, esnek yapıda ekiplerdir. Müşterilerle
ve diğer taraflarla ilişkileri sağlamadan sorumlulardır.
c) Personel Birimleri: İşletme içinde faaliyetleri gerçekleştiren birimlerdir.
d) Proje Takımları: İşletmeler için çeşitli projeler üreten, geçici nitelikte kurulabilecek
takımlardır.
e) İşbirliği Takımları: Satış, pazarlama, teknoloji geliştirme gibi farklı alanlarla anlaşmalar
yapan ekiptir.
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Cevaplar
1-c
2-b
3-e
4-d
5-a
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9. SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Kıyaslama
9.2. Değişim Mühendisliği (Süreç Yenileme)
9.3. Güçlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kıyaslama nedir?
Değişim mühendisliği nedir?
İşletme süreçlerinde değişiklik neden gereklidir?
Güçlendirme nedir? Katılımcılıktan farkı nedir?
Güçlendirme türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Kyaslama, değişim mühendisliği, süreç iyileştirme, güçlendirme, yapısal güçlendirme,
psikolojik güölendirme
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Giriş
Toplam kalite yönetimi yaklaşımıyla beraber, organizasyonlardaki süreçlerin kaliteyi
artıracak şekilde ele alınarak sürekli iyileştirilmesi (kaizan) ve böylece müşteri tatminini
sağlayacak kalitenin ortaya konması felsefesi benimsenmeye başlanmıştır. Işletmeler her
süreci tek tek inceleyerek, nasıl iyileştirileceğine ilişkin çalışanların fikirlerine danışarak,
sorun alanlarını ve sebeplerini anlamaya çalışarak, hata yapmaya imkan tanıyan şekilde
hatalarından (geçmiş deneyimleriden) öğrenerek ya da başkalarının başarılı uygulamalarından
(deneyimlerinden) öğrenerek gelişme gösterebilmektedirler. Bütün bu sürekli iyileşmeyi ve
daha kaliteli süreç, ürün ve hizmetlerin ortaya konmasına imkan veren öğrenme ve analiz
yöntemleri, yönetim alanında farklı isimlerle vurgu yapılan uygulamaları ortaya koymaktadır.
Bu bölümde bu uygulamalardan:
-kıyaslama (benchmarking),
-değişim mühendisliği – süreç yenileme (reengineering – business process
reengineering) ve
-güçlendirme (empowerment) yaklaşımları ele alınacaktır.
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9.1. Kıyaslama (Benchmarking)

Bir işletmenin performansını yükseltmek için üstün performansı olan diğer işletmeleri
incelemesi, bu işletmelerin iş yapma yöntemlerini kendi yöntemleriyle karşılaştırması
(kıyaslaması), bu karşılaştırmadan çıkardığı sonuçlarla kendi yöntemlerini geliştirmesi
yaklaşımıdır.

Kıyaslama sürekli bir arayışın (daha iyi, ucuz, hızlı, kaliteli vb.)ifadesidir. Bu
arayış en başarılıları örnek almak, başkalarından öğrenmek ve böylece rekabet gücünü
artırmak hedeflerine dayanmaktadır.

Kıyaslamanın Boyutları
Kıyaslamanın üç önemli boyutu bulunmaktadır:
1- Kıyaslama yapılacak işletme en azından o iş dalında ya da söz konusu iş veya
faaliyet alanında en başarılı işletme olmalıdır.
2- Kıyaslama yalnızca aynı sanayi dalındaki işletmeler arasında yapılmamaktadır.
Kıyaslama yapacağımı iş dalları arasında sınırlama yoktur. Kıyaslamaya ilişkin en
yaygın örneklerden biri Henry Ford’un kayan bant sistemini bir mezbaayı
gezerken görmüş ve uygulamış olmasıdır.
3- Kıyaslama işletmelerin müşteri tatmini ve kalite artırımı için sistemli bir şekilde
yapılmalıdır.
Kıyaslamanın Türleri
Kıyaslamanın üç farklı türü bulunmaktadır:
1- Stratejik Kıyaslama: Başarılı işletmelerin stratejilerini kıyasaması
2- Uygulama (Operasyonel) Kıyaslaması: Maliyet unsuru yaratan faktör ve süreçlerin
kıyaslanması
3- Yönetim Kıyaslaması: Yönetim fonksiyon, yöntem ve uygulamalrının
kıyaslanması
Kıyaslama Süreci
Kıyaslama süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
1234-

Kıyaslama konularının belirlenmesi
Kıyaslama yapılacak işletmelerin (en başarılı işletme) belirlenmesi
Veri toplama yöntemini belirlemek ve veri toplamak
Karşılaştırmak (kıyaslama yapmak) ve farkları bulmak
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5- Performans hedefleri belirlemek ve uygulama planı hazırlamak
6- Uygulamak, sonuç almak ve yeniden kıyaslama yapmak
Kıyaslama Yaklaşımının Başarı Koşulları
1- İşletmeler değişimin gerekliliğini kabul etmelidirler.
2- Kıyaslanacak ve kıyaslanabilecek şeylerin olması gerekmektedir.
3- Sonuç rakamlar üzerinde değil, süreçler, yöntemler yani ‘esas’ üzerine
odaklanmalıdır.
4- Yalnızca çalışına endüstri dalıyla sınırlandırılmamalıdır.
5- Yöneticiler başkalarının bazı işleri kendilerinden daha iyi yapabileceklerini kabul
etmeli ve kendilerini değiştirmeye hazır olmalılardır.
6- En zor aşama başarılı işletme bulma ve gerekli veriyi toplamadır. Bunun etkin
olarak başarılması gerekmektedir.

9.2. Değişim Mühendisliği (Süreç Yenileme) (Business Process
reengineering)

Sürekli ve küçük iyileştirmeler sağlamak yerine, köklü ve büyük değişiklikler yapmak
üzerine kurulu bir yaklaşımdır. Rekabet koşullarında daha iyi hizmet sunabilmek için, işletme
bünyesindeki tüm süreçlerin köklü bir şekilde gözden geçirilmesi ve yeniden
yapılandırılmasıdır.

Değişim mühendisliğinde (reengineering) amaç organizasyon yapısını
değiştirmek değil (reorganization değil), mal ve hizmet üretimindeki süreçlerin yeniden
yapılandırılmasıdır. Müşteriler için önemli olan işler ve bu işlerin tamamlandığı sğreçlerdir.
Çünkü maliyetler, kalite, zaman faktörleri süreçlerin işlenme tarzından doğrudan
etkilenmektedir. Bu needle değişim mühendisliği ile:
-işlerin yapılış tarzı incelenmesi
-işlerin birleştirilerek süreçlerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Değişim mühendisliği uygulamalarında,
-İşletmelerin bölümlere ayrılması yerine (satınalma, pazarlama, üretim vb
gibi), süreçlerle yapılandırılması (sipariş gerçekleştirme, ürün geliştirme, strateji geliştirme
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gibi). Bu needle departmanlardan (bölüm) ziyade takımlarla organize edilen işletmeler öne
çıkmaktadır.
-işletme tedarikçi ile müşteri arasında, müşteri değeri yaratan iş birimi (valuecreating business unit) olarak görülmektedir.

Değişim Mühendisliğinin Nedenleri
Değişim mühendisliği, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte,
işletmelerin hızlı haraket ederek değişimlere anında uyum göstermelerini sağlayacak şekilde
yeniden yapılandırılmaları gereği olarak ortaya çıkmıştır. Örneğin klasik yapılarda, verimlilik
ve rasyonellik gereği işler küçük parçalara (işbölümü) bölünerek farklı departmanlara
(uzmanlaşma) verilmiştir. Her departman kendi işine odaklandığında bütüncül bakış açısından
uzaklaşılarak dar görüşlülük (tunnel vision) yaygınlaşmıştır. Böylece ürün ve hizmete ait tüm
süreçleri düşünerek müşteri beklentisini karşılayacak kalitenin ortaya konması
zorlaşmaktadır. Kısacası aşağıdaki sebeplerle süreçlerin gözden geçirilmesi yeniden
yapılandırılması ihtiyacı doğmuştur:
-klasik yapıların içe dönüklüğü
-süreç içindeki işlerin farklı birimlere (bölüm – departman) vrilmiş olması
-hızlı harekete geçmenin gerekliliği

Değişim Mühendisliğinin Safhaları
Değişim
gerçekleştirilmektedir:

mühendisliği

aşağıda

belirtilen

adımlar

takip

edilerek

-Mevcut süreçlerin ve bunların içindeki işlerin dökümü
-Bunların ‘değer yaratma’ya katkısının belirlenmesi
-Katkısı olmayan ya da düşük olanların elenmesi
-Kalan süreçlerin müşteri isteklerine en hızlı cevap veebilecek şekilde yeniden
düzenlenmesi
-Etkili bir liderlik eşliğinde koordinasyonun sağlanması ve çalışanların bu
sğrece katılımını sağlama
-İşletme süreçlerinin devamlı izlenmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması
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Değişim Mühendisliği Aşamalarında Karşılaşılan Sorunlar
Değişim mühendisliği esnasında işletmelerin karşı karşıya kaldığı iki önemli
risk bulunmaktadır:
1-Fonksiyonel Risk:
-Yanlış system ve işlerin seçilmesi
-Yetersiz tanımlama
-Yetersiz bilgi akışı
2-Politik Risk:
-Üst kademenin yetersiz desteği
-Değişime direnç

9.3. Güçlendirme (Empowerment)

Güçlendirme fiili olarak işi yapanların işin gerçek sahipleri olduğu anlayışıyla, isle
ilgili karar alma ve uygulama hakkının fiilen işi yapanlara devri, ve bu işi etkili
yapabilecekleri donanımı sağlama anlayışıdır. Yardımlaşma, paylaşma, yetiştirme ve ekip
çalışması yoluyla çalışanların karar verme haklarını (yetkilerini) ve isteklerini artırarak
gelişmelerini sağlamaya odaklanmaktadır. Koçel güçlendirmenin katılımcılık, yetki devri ve
motivasyon kavramlarının uzantısında bir bakış açısı olduğunu belirtmekte ve aşağıdaki
unsurları vurgulamaktadır:
-Katılımcılık: Çalışanların karar verme süreçlerine katılımıdır. Güçlendirme
çalışanların en yüksek oranda katılımını teşvik eden bir yaklaşımdır.
-Yetki devri: Yöneticilerin karar alma ve yaptırım uygulama yetkilerini (emir
verme hakkı) astlarına devretmesi ve gerektiğinde tekrar geri almasına dayanan yönetim
ilkesidir. Güçlendirme ile işi yapan kişi yöneticilere göre iş hakkında daha fazla bilgi sahibi
olduğuna ilişkin bir görüş yaygınlaşmakta ve bunun uzantısında çalışan (işi yapan) işi sahibi
(nasıl yapılacağına karar veren ve yapan) haline getirilmektedir.
-Motivasyon: Temelinde çalışan davranışının istenen yönde olması için komuta
ve kontrol edilmesi bakış açısı vardır. Güçlendirme ile çalışanın kendini yetiştirmesi ve
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geliştirmesi böylece daha başarılı olması anlayışı vardır. Özellikle psikolojik güçlendirme ile
çalışanın kendi kendini motive eden yetkinliklere sahip olması desteklenmektedir.

Güçlendirme genel olarak çalışana güç vermekle (kuvvetli hale getirmekle)
ilgilidir. Bu güçler:
-pozisyon gücü
-uzmanlık gücü
-kaynak gücü
-kişilik gücüdür.

Güçlendirmenin Sebepleri
1- bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle orta kademeyi ortadan kaldırmaya ve daha
basic organizasyonlar yaratmaya yönelik çabalar
2- kireselleşme ile artan rekabet sonucu hızlı değişen müşteri taleplerine anında
cevap verme zorunluluğu, bu nedenle emir-komuta zincirinde vakit kaybetmek
istememe, daha fazla inisiyatif kullanabilecek çalışana dönük ihtiyacın artması
3- eğitim düzeyi ve beklentileri yüksek çalışanlar
4- Bilgi ve insan unsuurunun en önemli rekabet aracına dönmesi
5- toplumsal düzeyde ve organizasyonlarda demokratikleşme eğilimlerinin artması
6- hiyerarşiye dayalı komuta-kontrol felsefesinin zayıflaması
Güçlendirme Türleri
Genel olarak iki tür personel güçlendirmeden bahsetmek mümkündür:
1- Yapısal Güçlendirme: Genel olarak organizasyonun çalışanlarına bilgiye, kaynağa
ve fırsatlara ulaşma olanağı sunmasıdır.
2- Psikolojik Güçlendirme: Çalışanın verilen işi yapmak için psikolojik açıdan yeterli
hissetmesi yönünde destek mekanizmalarının sağlanmasıdır. Psikolojik
güçlendirme anlam (çalışan için yapacağı işin anlamlı olması), yeterlilik (çalışanın
işi yapabileceğine ilişkin inancı), özerklik (çalışanın işi yapma üserine kendi
başına karar alma ve uygulama için bağımsız hareket edebilmesi) ve etki (çalışanın
görevi gerçekleştirmek için gerekli davranışı sergilediğinde bunun etkili olacağına
ilişkin inancı) alt boyutlarından oluşmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde işletme süreçlerini iyileştirmeye odaklanan yönetim yaklaşımlarından,
kıyaslama (benchmarking), değişim mühendisliği – süreç yenileme (reengineering –
business process reengineering)ve güçlendirme (empowerment) yaklaşımları anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları

1- Kıyaslama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bir işletmenin performansını yükseltmek için üstün performansı olan diğer işletmeleri
incelemesi, bu işletmelerin iş yapma yöntemlerini kendi yöntemleriyle karşılaştırması, bu
karşılaştırmadan çıkardığı sonuçlarla kendi yöntemlerini geliştirmesi yaklaşımıdır.
b) Kıyaslama sürekli bir arayışın (daha iyi, ucuz, hızlı, kaliteli vb.) ifadesidir. En başarılıları
örnek almak, başkalarından öğrenmek ve böylece rekabet gücünü artırmak hedeflerine
dayanmaktadır.
c) Kıyaslama yapılacak işletme en azından o iş dalında ya da söz konusu iş veya faaliyet
alanında en başarılı işletme olmalıdır.
d) Kıyaslama yalnızca aynı sanayi dalındaki işletmeler arasında yapılabilir. Kıyaslama
yapacağımı iş dalları sınırlıdır. Başka bir sanayi dalındaki bir uygulama örnek alınamaz.
e) Kıyaslama işletmelerin müşteri tatmini ve kalite artırımı için sistemli bir şekilde yapılmalıdır.

2- Kıyaslamaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kıyaslamanın üç türü: stratejik Kıyaslama, uygulama kıyaslaması ve operasyonel
kıyaslamadır.
b) Uygulama kıyaslaması maliyet unsuru yaratan faktör ve süreçlerin kıyaslanması
c) Kıyaslama çeşitli aşamalardan oluşan bir süreçtir: kıyaslama konusunu belirleme, işletme
seçme, veri toplama, karşılaştırma ve farkları bulma, performans hedefleri koyma ve
uygulama aşamalarından oluşmaktadır
d) Yönetim kıyaslaması, yönetim fonksiyon, yöntem ve uygulamalrının kıyaslanması
e) Strateji

kıyaslaması,

mevcut

ürünlerin

incelenmesine

dayanmaktadır.

3- Aşağıdakilerden hangisi kıyaslama yaklaşımının başarı koşulları arasında
sayılamaz?
a) Kıyaslanacak ve kıyaslanabilecek şeylerin olması gerekmektedir.
b) Sonuç rakamlar üzerinde değil, süreçler, yöntemler yani ‘esas’ üzerine odaklanmalıdır.
c) İşletmelerin değişime direncinin olması, mevcut durumu korumaya istekli olmaları ve kendi
deneyimlerini önemsemeleri gerekmektedir.
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d) Yöneticiler başkalarının bazı işleri kendilerinden daha iyi yapabileceklerini kabul etmeli ve
kendilerini değiştirmeye hazır olmalılardır.
e) En zor aşama başarılı işletme bulma ve gerekli veriyi toplamadır. Bunun etkin olarak
başarılması gerekmektedir.

4- Değişim Mühendisliğine ilişkin aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlıştır?
a) Sürekli ve küçük iyileştirmeler sağlamak yerine, köklü ve büyük değişiklikler yapmak üzerine
kurulu bir yaklaşımdır.
b) Değişim mühendisliğinde amaç organizasyon yapısını değiştirmektir.
c) Rekabet koşullarında daha iyi hizmet sunabilmek için, işletme bünyesindeki tüm süreçlerin
köklü bir şekilde gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılmasıdır.
d) Değişim mühendisliği uygulamalarında işletmelerin bölümlere ayrılması yerine (satınalma,
pazarlama, üretim vb gibi), süreçlerle yapılandırılması (sipariş gerçekleştirme, ürün
geliştirme, strateji geliştirme gibi) gerekmektedir. Bu nedenle departmanlardan ziyade
takımlarla organize edilen işletmeler öne çıkmaktadır.
e) İşletme tedarikçi ile müşteri arasında, müşteri değeri yaratan iş birimi (value-creating business
unit) olarak görülmektedir.

5- Aşağıdakilerden hangisi güçlendirmenin sebepleri arasında sayılamaz?
a) Küreselleşme ile artan rekabet sonucu hızlı değişen müşteri taleplerine anında cevap verme
zorunluluğu, bu nedenle emir-komuta zincirinde vakit kaybetmek istememe, daha fazla
inisiyatif kullanabilecek çalışana dönük ihtiyacın artması
b) Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle orta kademeyi ortadan kaldırmaya ve daha basic
organizasyonlar yaratmaya yönelik çabalar
c) hiyerarşiye dayalı komuta-kontrol felsefesinin zayıflaması
d) Toplumsal düzeyde ve organizasyonlarda demokratikleşme eğilimlerinin artması
e) Eğitim düzeyi ve beklentileri düşük çalışanlar

Cevaplar
1-d
2-e
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3-c
4-b
5-e

164

10. YÖNETSEL ETİK VE KURUMSAL YÖNETİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Yönetsel Etik
10.2. Kurumsal Yönetişim
10.2.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)
10.2.2. KSS ve Kurumsal Yönetişim İlişkisi
10.2.3. Vekalet Teorisi
10.2.4. Kurumsal Yönetişim İlkeleri
10.2.5. Kurumsal yönetişim Mekanizmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Kurumsal yönetişim nedir? Dayanakları nelerdir?
Kurumsal yönetim ilkeleri nedir? Neden bu ilkelere ihtiyaç duyulmuştur?
İşletmelerin sorumlulukları nelerdir? Bu konudaki farklı yaklaşımlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar

Vekalet teorisi, ais vekil ilişkisi, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal yönetişim,
yönetsel etik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk, adillik
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Giriş
Şirket adına karar veren yöneticilerin eylemlerinin sonuçları işletmelerin
faaliyetlerinden etkilenen tüm kesimleri ilgilendirmektedir. Bu needle işletme yönetimi tüm
paydaşlara karşı sorumludur, hesap verebilmelidir, şeffaf olmalı ve adil davranmalıdır. Etik
kurallara uyarak işletme paydaşlarını gözeten bir yönetim için kurumsal yönetişim yaklaşımı
önem kazanan bir alan olarak 21. Yüzyıla damgasını vrumuştur. Pek çok ülkede sermaye
piyasasalarının etkili ve güvenli işlerliğini sürdürmek için sürdürülebilirlik ve kurumsal
yönetişim raporları zorunlu olarak işletmelerden talep edeilmektedir. Özellikle borsada işlem
gören ananim şirketler için zorlayıcı kurallar bulunsa da kurumsal yönetişim paydaş grup
yaklaşımını benimsemiş her ölçekteki işletmenin dikkate alması gereken bir yaklaşımdır. Bu
bölümde yönetsel etik, paydaş grup yaklaşımı, vekalet teorisi, kurumsal yönetişim ilkeleri ve
araçları açıklanacaktır.
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10.1. Yönetsel Etik

Temel Kavramlar ve Yönetsel Etik

Etik, iyiyle kötüyü doğruyla yanlışı ayırt etmemizi sağlayan ahlaki ilkelerin
bütünü olarak görülebilir. Ahlak ise insanın yaşadığı toplum içinde kabul gören tutum ve
davranışlar bütünüdür. Ahlak ve etik arasındaki fark: etik insanların nasıl davranması
gerektiğine odaklanan daha evrensel bir kavramdır; ahlak ise belirli bir toplum alt kültür vb.
için doğru olan davranışlara odaklanan, farklı kültürler ve toplumlar arasında değişiklik
gösteren daha subjektif bir kavramdır.

Yöneticiler her gün pek çok karar almak durumunda kalmaktadırlar. Karar
verme sürecinde yöneticilerin etkisi altında kaldığı pek çok faktör bulunmaktadır. Benzer
konular üzerinde karar verirken yönetici adalet, dürüstlük, ortak iyilik, açıklık gibi değerler
konusunda tutarlılık içinde olmalıdır. Bu needle yöneticiler kararları alırken belirli tutarlı
kurallara (ilkelere) dayanmaları gerekmektedir. Etik, yönetsel kararlarda ülke yasaları,
toplumsal ve kültürel değerler, bireyin (yöneticinin) özgür seçim alanı arasında bu tutarlı
ilkelerin oluşturduğu bir bütündür.

Etik Kararları Etkileyen Faktörler

Her karar da olduğu gibi yönetsel kararlarda da, yöneticiden beklenen etik
davranış sergilemesidir. Yöneticinin bir birey olarak etik davranışına imkan tanıyacak
kararlarını etkileyen faktörler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:lxxv
- Bireyin ahlaki gelişim düzeyi: Bireylerin ahlaki gelişme düzeyi farklı
aşamalarda ele alınabilir. Lawrence Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramı’na göre; en alt
düzeyde kural ve otoriteye bağlılık ve cezadan kaçınma; ikinci düzeyde kişiler ararsı iyi
ilişkiler geliştirme, uyum sağlama ve daha sonra sosyal düzeni koruma; üçüncü düzeyde ise
toplumsal anlaşma ve bireysel hakları esas alma, yani temel hak ve özgürlüklere, bir başka
deyişle evrensel etik değerlere bağlı kalma bulunmaktadır.
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- Bireyin yaşı, eğitimi, geçmiş deneyimler, ailesi, sosya ekonomik durumu:
Bireyin yetişme döneminde karşılaştığı olay ve durumlar, benimsediği rol modellerin tavırları,
entelektüel anlamda ahlak felsefesi ve etik üzerine edindiği bilgiler ve öğrendikleri, ekonomik
ve sosyal sıkıntılar yaşanan durumlardaki deneyimleri etik davranışı etkileyecektir.

- Toplum kültürü ve değerler: Bir toplumda yaşayan bireylerin ortak duygu,
düşünce ve hareketleri olarak kültür, üyeleri için önemli olan değer ve ilkeler konusunda
belirleyicidir. Bir başka deyişle birey pek çok değer ve ilkeyi içine doğduğu toplumda hazır
olarak bulur ve bir yönetici olarak da toplum kültür ve değerlerine uygun davranışlar
sergilemesi olasıdır.

- Norm ve görgü kuralları: Her toplumda yukarıda sözü edilen değerlerle
uyumlu, yazılı olmayan kurallar bulunmaktadır. Bireyler büyük oranda bu kuralların da etkisi
altında kararlar alarak etik davranış sergilemektedirler.

- Ahlaki davranışı yönlendiren standartlar: Her birey yaşadığı toplumdaki
yazılı kurallara (yasalar) bağlı olarak bazı davranışları zorunlu olarak sergilemek
durumundadır (vergi vermek gibi). Öte yandan her birey özgür iradesi ile bazı davranışlarda
bulunmayı seçmektedir (bir işletmenin pazarını belirlemesi, üretim adetini belirlemesi,
arkadaşlarımızı eşimizi seçmemiz vb gibi). Yasaların bizi yapmaya zorunlu kıldığı
davranışlarla, özgür irademizle (kendi seçimimizle) yapmayı tercih ettiğimiz davranışları
arasında bir etik alan söz konusudur. Yasalar bizi (bir yöneticiyi) bazı davranışlara
zorlamakta, özgür irademiz (seçimimiz) kendi vicdanımızla bizi başbaşa bırakmakta, etik
alanda ise çeşitli zorlamasız (yaptırımı olmayan) normlar, standartlar, ilkeler bulunmaktadır
(restaurantta bahşiş vermek, ihracat teşviklerine başvurmak gibi..) Bu etik alanda yasal
zorunluluk olmadan kendi vicdanımızla hareket edebiliriz ancak, bu kararların değer ve
ilkelerle tutarlı (etik) olabilmesi için bu alanı iyi tanımak gerekmektedir. Örneğin bir ihracat
teşvikine başvuru sürecini hızlandırmak için görevliye hediye almak yasal cercevede acıkca
cezaya tabi tutulmasa da (yasa dışı olmasa da) ahlaki değerlere uygunluğu (etik olup
olmadığı) tartışılacak bir davranış olacaktır.
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10.2. Kurumsal Yönetişim

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk herhangi bir varlığın faaliyetlerinden dolayı çevresinde
yarattıı olumlu ve olumsuz etkileri bilinçli olarak değerlendirip zararlara karşı önlemler
almasıdır. Friedman’a göre işletmelerin asıl sorumluluğu hissedarlarına kar sağlamaktır.
Ancak modern sosyal sorumluluk anlayışı işletmelerin kar elde etme ve varlığını devam
ettirme dışında sorumluluklarının olduğunu ortaya koymaktadır. Modern sosyal sorumluluk
anlayışı paydaş grup yaklaşımına dayanmaktadır.

Paydaşlar, işletmelerin faaliyetlerinden dolaylı ya da doğrudan etkilenen tüm
kesimlerdir. Paydaş gruplar birincil (şirket içi) ve ikincil (şirket dışı) olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Paydaş gruplarına ilişkin ayrım Tablo 10.1’de gösterilmektedir.
Tablo 10.1 Paydaş Grupları
DOĞRUDAN
ETKİLENEN
DIŞSAL

DOLAYLI
ETKİLENEN

Müşteriler

Toplum

Tedarikçiler

Ticari Birlikler

Rakipler

Odalar

Yatırımcılar

Sivil
Kuruluşları

Hükümet

Toplum

Medya ve çeşitli
lobiler
İÇSEL

Yönetim Kurulları

Sendikalar

Çalışanlar

Hissedarlar

Yukarıda da vurgulandığı
bulunmaktadır:

gibi

2 tür sosyal

sorumluluk

yaklaşımı
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1- Klasik Yaklaşım: Şirket karının maksimize edilmesi toplumsal kaynağın
etkin kullanıldığının göstergesidir. Şirketlerin yegane görevi hissedarlarına (girişimcilerine)
en yüksek getiriyi sağlamaktır. Bu needle en önemli ve tek sorumluluk karlılıktır
2-Modern Yaklaşım: Doğal kaynakların aşırı tahribatı uzun döenmde tüm
topluma zarar vermektedir. Şirketlerin amacı sadece kar elde etmek olamaz, içinde yaşadıkları
toplumun ihtiyaçlarını a-karşılarken yaşam standartlarını korumak ve yükseltmek de
gereklidir.

Sosyal Sorumluluklar 4 düzeyde olmaktadır. Şekil 10.1 bu düzeyleri
göstermektedir

Gönüllü KSS
Ahlaki KSS

Hukuki KSS

Ekonomik KSS

Şekil 10.1 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeyleri

Şekil
bulunmaktadır:

10.1’de

gösterildiği

gibi

dört

düzeyedeki

sosyal

sorumluluk

Ekonomik KSS: Şirketin hissedarlarına karşı sorumluluğudur, karlılık ve
varlığını devam ettirme bu sorumluluğun özüdür.
Hukuki KSS: Faaliyetlerin yasalara uygun olarak yürütülmesidir.
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Ahlaki KSS: yasalarla düzenlenmemiş olsa da ahlaka ve iş etiğine uygun karar
ve uygulamalarla faaliyetleri yürütmektir.
Gönüllü KSS: İşletmelerin faaliyette bulundukları toplumun refahını artırmak
için, sosyal sorun olarak gördükleri alanlarda yararlı projeler yürütmeleri ve çevrelerini de bu
konuda heveslendirecek faaliyetlerde bulunmalarıdır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Yönetişim ilişkisi

İşletmelerin her düzeydeki sosyal sorumluluklarının bilincinde faaliyet
göstermeleri oldukça önemlidir. Ancak işletme yönetiminde karlılık ile toplumsal refahı
dikkate almak arasında sanki bir çelişki varmış gibi algılanmak; işletme karlılığını artırmak ve
sosyal refaha vurgu yapmak (klasik ve modern yaklaşımdan birini seçmek) bir tercih gibi
algıanmaktadır. İyi bir yönetişim bu iki sorumluluğun bir arada geröekleiştirilmesini
sağlayacak ilkeler ve mekanizmalar getirmektedir. Tablo 10.2 karlılık ve sosyal sorumluluk
ilişkisini açıklamaktadır.

Tablo 10.2 İşletme Karlılığı ve Sosyal Sorumluluk İlişkisi
TOPLUMSAL
REFAH ARTIŞI
KAR ARTIŞI

İyi yönetişim

KAR AZALIŞI

Ödünç alınan erdem

TOPLUMSAL
REFAH AZALIŞI
Zararlı
sorumluluk

sosyal

Sorumsuzluk

Kaynak: AHMET MENTES ???

Tablo 10.2’de karlılık ve toplumsal refah arasındaki ilişki dört farklı şekilde ele
alnımıştır. Hem topluma fayda hem de karlılığın artması iyi yönetişimin olduğunun
göstergesidir. Çevreye zarar vererek ekonomik faaliyetleri sürdürüp karlılığı artırmak zararlı
sosyal sorumluluktur. Ancak toplumsal rehah artışını kar azalışına ragmen önemsemek de
istenmeyen bir durumdur, işletme toplumdan ödünç aldığına değer katmakdan dağıtmakta
yani ödünç alınan erdem göstermektedir. Hem kar azalışı hem de refah azalışı yaratan işletme
faaliyeti ise sorumsuzluktur.
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Vekalet Teorisi

İşletmelerin büyümesiyle beraber girişimcilerin (hissedrların) yönetimi
güçleşmiş ve profesyonel yöneticilere ihtiyaç doğmuştur. Hissedarlar adına (asiller) işletme
yönetiminin sorumluluğunu taşıyan profesyonel yöneticiler (vekiller), işletmenin olumlu
olumsuz faaliyetlerinden sorumlu taraflar haline gelmiştir. Vekalet teorisi hem asil hem de
vekillerin karşılıklı beklenti ve çıkarlarını ele alan yaklaşımdır.

Hissedarların sayılarının artması, yönetim (karar ve kontrol) ile mülkiyetin
(işletme sahipliği, hisse) ayrışması, hissedarların şirket yönetimi üzerindeki denetimini
azaltmıştır. Vekalet teorisi kısaca:
-Asil ile vekil arasındaki ilişkiyi,
-Vekil ve asillerin karşılıklı çıkarlarının korunması
-Asil ve vekil arasındaki belirsizliklerin (bilgi asimetrisi, koşulların yarattığı
belirsizlikler gibi) düzenlenmesi
-Özellikle azınlık hissedarların haklarını korumak
-Yabancı sermayedarların haklarını korumak gibi konuları kapsayan bir
yaklaşımdır.

Kurumsal Yönetişim Kavramı

Kurumsal yönetişim, kurumsal şirketlerin faaliyetlerinden doğrudan ya da
dolaylı olarak etkilenen tüm paydaşlarına karşı şeffaf, sorumlu, adil ve hesap verebilir bir
yönetim anlayışı içinde olması gerekliliğine dayanan bir yönetim anlayışıdır. Temelinde
‘işteşlik’ bir diğer deyişle ‘karşılıklı etkileşim’ bulunduğu için, yönetim gibi tek taraflı bir
süreç olarak ele alınmamakta, ve bu karşılıklılığı belirtir şekilde ‘yönetim ve iletişim’
kavramlarının birleşimi olarak ‘yönetişim’ teriminin kullanılması tercih edilmektedir.
Kavramın orjinali ‘governance’ kelimesinden gelmekte ve bu işteşlik yine vurgulanmaktadır.
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1990’lı yıllar doğal kaynakların capitalist system içinde aşırı kullanımının
dikkat çektiği, ozon tabakasındaki incelme, buzulların erimesi gibi küresel sorunların
kamuoyunun dikkatini çektiği yıllardır. Öte yandan 2002 yılında Enron skandalının patlak
vermesiyle beraber, özellikle azınlık hissedarlarının doğru bilgilendirilmediği sermaye
piyasası içinde tüm paydaşların nasıl zarar görebileceği gerçek bir örnekle yaşanmıştır. Tüm
bu gelişmeler, şirketlerin daha şeffaf olması, faaliyetlerinin sorumluluklarını üstlenmeleri,
paydaşlarına adil davranmaları ve hesap vermeleri konusunda yasal düzlemde önlemler
alınmasını gerekli kılmıştır.

Kurumsal yönetişim, vekalet teorisi yardımıyla, hissedarların ve tüm
paydaşların şirket tepe yönetimiyle olan ilişkilerinde şeffalık, adillik, hesap verebilirlik ve
sorumluluk ilkeleri çerçevesinde temsil edildiği bir yaklaşımdır. Genel olarak şirket
faaliyetlerinde tüm paydaşların çıkarlarının korunmasını sağlayan sistemler bütünüdür. Bir
diğer deyişle, azınlık hissedarlarının ve diğer paydaşların mülksüzleştirilmesini engelleyen
mekanizmalar oluşturmaya çalışılmaktadır.

Kurumsal Yönetişime İhtiyacın Nedenleri
Kurumsal yönetişime ihtiyacın nedenleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
-Küreselleşmenin artmasıyla yabancı sermayenin sınır dışı dolaşımı, sermaye
piyasalarının artan şekilde bütünleşmesi ve yabancı sermayenin koruma mekanizmalarına
ihtiyaç duyması. Hiç tanımadığı bölgelere yatırım yapan yabancı sermayedarın daha şeffaf
bilgiye ihtiyaç duyması.
-İşletme büyümesinde paydaşların rolüne dikkat çekmek ve sosyal sorumluluk
-Yönetsel etiğe dikkat çeken iş kültürüne ve iklimine artan ihtiyaç
-Küresel boyutta yankı getiren şirket skandalları, küresel ekonomik krizler
(özellikle Asya krizi)

Kurumsal Yönetişim İlkeleri

177

Kurumsal yönetişimin temel ilkleri OECD tarafından belirlenmiştir. Bu ilkeler
aşağıdaki şekildedir:

1-Şeffaflık:
Ticari sır niteliğinde olmayan her türlü bilginin zamanında, doğru, anlaşılabilir,
yorumlanabilir, düşük maliyetle erişilebilir şekilde kamuya duyurulmasıdır. Şirketler
kamuoyuna aşağıdaki bilgileri açıklamakla sorumludur:
-Yönetim kurulu üyelerinin ne kadar hisse sahibi olduğunu açıklamak.
-Bilanço, gelir tablosu yanında web siteleri ve yatırımcılara e-mailler gbi
yollarla şrketin gelişimi hakkında paydaşlara daha çok bilgi vermek ve sürekli bilgi akışı
sağlamak.
-Yalnızca yatırımcılara değil, bazı konularda sivil toplum kuruluşlarına da
açıklamalar yapmak. Özellikle doğal kaynakların kullanımı, işçi sözleşmeleri vb. gibi tüm
paydaşların dikkatini çekebilecek konularda bilgi vermek.
Şeffaflığı artırmanın işletmeleri faydası sermaye maliyeti düşmesidir, işletme
şeffaf oldukça daha ucuza fon bulması mümkün olmaktadır. Ancak şeffaflık rekabet
üstünlüğünü yaratan unsurların rakiplr tarafından anlaşılmasına ve sürdürülebilir rekabet
üstünlüğü sağlamanın zorlaşmasına sebep olabilmketedir.

2- Hesap Verebilirlik:
Yönetim kurulu üyelerinin pay sahiplerine hesap verme zorunluluğudur. Klasik
mali ve hukuki sorumluluğun ötesinde, faaliyetlerin neden bu şekilde yapıldığıyla ilgili
(yönetsel kararın nedenleriyle ilgili) açıklama yapmak gerekmektedir.

3- Sorumluluk:
İşletmenin yasalar, paydaşlar karşısında faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin
sorumluluk taşımasıdır. Aşağıdaki konularda sorumlu davranış beklenmektedir:
-Yönetim kurulu faaliyetlerinin yasal mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer yazılı
kurallara uygunluğu
-Faaliyetlerin ve yönetsel kararların ahlaki değerlere ve iş etiğine uygunluğu
-Toplumun beklentilerinin modern sosyal sorumluluk anlayışı ile yerine
getirilmesi
178

4-Adillik:
Hissedarlar (çoğunluk ve azınlık) ve tüm paydaşlara karşı adil davranmaktır.
Örneğin çoğunluk hisselere sahip olanlarla, en az hisseye sahip hissedara eşit davranmak; eşit
işlerde çalışanlara eşit ücret vermek, hissedarların çıkarlarıyla tüm paydaşların çıkarlarını
uyumlu hale getirecek şekilde doğa ve çevreye zararsız olmak.

Kurumsal Yönetişim Mekanizmaları
Kurumsal yönetişim mekanizmaları iç ve dış mekanizmalar olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. İç mekanizmalar; tepe yöneticiler, yönetim kurulları ve bağımsız üyeler ile
ilgili kural ve ilkeleri kapsamaktadır. Dış mekanizmalar ise kültür ve hukuksal boyutla
ilgilidir.

Tepe Yönetim
En temel görevi işletmenin amacını ve buna ulaşacak stratejileri belirlemek ve
uygulamaktır. Yönecilerin başarılı olmasında yaşı, geçmiş tecrübesi (kıdem, çalışma süresi,
sektörel deneyim…), uzmanlık alanı, eğitim seviyesi, etik ve adil davranışları önem
taşımaktadır. Yönetsel etiğe ve yönetişim ilkelerine uygun karar verecek şekilde yöneticilerin
tercih edilmesi ve bu yöndeki davranışlarının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

Yönetim Kurulları
Asıl görevleri tepe yöneticilerin kararlarına yön vermek ve kontrol etmektir.
Günümüzde bazı şirketlerde bu asıl rolü üstlenmeyen, yöneticileri denetlemeyen ‘gölge
yönetim kurulları’ bulunmaktadır. Özellikle aile şirketlerinde çoğunluk hisseyi elinde
bulunduran aile üyelerinden oluşan yönetim kurullarının varlığı kurumsal yönetişim
ilkeleriyle çelişmektedir. Yönetim kurullarının yapısının (üye yaşı, cinsiyeti, değişimi,
bağımısız üye oranı, hissedarların temsili vb. kriterlere göre) yönetişim uygulamalarına
etkisini araştıran epk çok bilimsel yayyın bulunmaktadır.
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Bağımsız Üyeler
Etkin bir yönetişim uygulaması için bağımsız üyelerin yönetim kurullarında
yer alması gerekmektedir. Bağımsız üyeler yönetim kurulunda bulunmak dışıda şirketle bir
bağı (hissedar, çoğunluk hisse sahibinin aile üyesi, yönetici vb gibi) bulunmayan kişilerdir.
Sektörde geçmiş deneyimi olanlar, akademisyenler, danışmanlar vb. bağımsız üye
olabilmektedirler. İyi bir yönetişim için bağımsız üye sayısının artırılmasını öneren
araştırmacılar bulunkatadır.

Kültür
Ortak paylaşılan değerler olarak kültür, işletmelerin yönetsel kararlarının nasıl
alındığı konusunda oldukça etkili bir faktördür. Gerek toplum kültürünün yöneticilerin
karakteri üzerindeki etkisi, gerek örgüt kültürünün yönetsel etiği ciddiye alma biçimi,
yönetişim uygulamaları üzerinde etkili olacaktır.

Hukuksal Boyut
Ülkeler genel olarak Kıta Avruparı ve Anglo Sakson hukuk sistemleri olmak
üzere iki hukuk sistemi temelinde kurallar koymuşlardır. Hissedar haklarının korunması ve
yasaların yaptırım gücü açısından hukuk sistemleri arasında farklılıklar bulunmaktadır.
Örneğin Kıta Avrupasında yargıcın gücü direk yasaya dayansa da, Anglo Sakson sistemin de
içtihatlar da önem taşımaktadır. Türkiye Kıta Avrupası hukuk sistemine dahildir, Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili maddeleri hissedarların hak ve sorumluluklarını belirlemektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde yönetsel etik, paydaş grup yaklaşımı, vekalet teorisi, kurumsal yönetişim
ilkeleri ve araçları anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1- İşletmelerin karlılık ve toplumsal refah sorumluluklarına ilişkin aşağıdaki
açıklamalardan hangisi ‘ödünç alınan erdem’ göstergesidir?
a) İşletme karlılığı azalırken sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütülüyorsa
b) İşletme karlılığı artarken sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütülüyorsa
c) İşletme ne kar elde edebiliyor ne de toplumsal refah sağlıyorsa
d) İşletme kar elde ederken toplumsal refah artıyorsa
e) İşletme hem kar elde edemiyor hem de sosyal sorumluluk faaliyeti yürütmüyorsa

2- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişim ilkelerinden biri değildir?
a)Hesap verebilirlik
b)Vekalet
c)Şeffaflık
d)Adillik
e)Sorumluluk

3-Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin etik karar ve davranışlarını etkileyen faktörler
arasında sayılamaz?
a) Yöneticinin ahlaki gelişim düzeyi
b) Yöneticinin yaşı
c) Yöneticinin memleketi
d) Kültür ve değerler
e) Norm ve görgü kuralları

4-Aşağıdakilerden hangisi dış paydaşlar arasında yer almaz?
a) Devlet
b) Rakipler
c) Tedarikçiler
d) Çalışanlar
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e) Müşteriler

5-Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişim mekanizmaları arasında yer almaz?
a) Yönetim kurulları
b) Bağımsız üyeler
c) Hukuk sistemi
d) Yetki devri
e) Tepe Yönetim

Cevaplar

1- a
2- b
3- c
4- d
5- d
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11. YEŞİL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Çevre Kavramı Ve Küresel Çevresel Sorunlar
11.2. Çevre ve Ekonomi
11.3. Sürdürülebilirlik
11.4. Çevre ve İşletme Yönetimi
11.5. Yeşil Yönetim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Küresel çevresel sorunlar işletme yönetimini neden etkilemektedir?
Sürdürülebilirlik nedir?
Günümüzde en çok tartışılan küresel çevresel sorunlar nelerdir?
İşletme yönetimi ve öevre yönetimi ilişkisi nedir?
Yeşil yönetim nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Küresel çevresel sorunlar, çevre yönetimi ve işletme, yeşil yönetim, yeşil işletme, yeşil
ürün, yeşil inovasyon
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Giriş

İşletmeler, varlıklarını sürdürebilmek, kârlılıklarını ve verimliklerini artırabilmek için
faaliyetlerini yürütürken çevrelerden çeşitli kaynakları ve bilgileri almakta ve çevrelerine bir
takım çıktılar sunmaktadırlar. Bu süreçte işletmeler çevrelerinden olumlu ya da olumsuz
şekilde etkiledikleri gibi, faaliyetleri sonucunda çevrelerini de etkileyen bir yapıya sahiptirler.
Bu süreçte çevredeki kıt kaynaklar olumsuz kullanım nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı
karşıyadır.

Günümüzde, tüketim hızı, artan nüfus, teknolojideki hızlı değişmeler doğal
kaynakların kullanımını artırmakta; üretim ve tüketim sırasında oluşan zararlı atıklar, kıt
kaynakları yok ederek, çevreye ve insana zarar vermektedir. Doğal kaynaklar hiç
tükenmeyecekmiş gibi kullanılmakta ve süreç içinde büyük bir çevre kirliliği meydana
gelmekte ve bu durum insanlık açısından gelecek korkusunu da beraberinde getirmektedirlxxvi.

Bu çalışmada öncelikle çevre kavramı ve çevrenin insan yaşamı için önemi açıklanmış
ve daha sonra insan yaşamını tehdit eden küresel çevresel sorunlar ortaya konulmuştur. Daha
sonra çevre kavramının ekonomi, sürdürülebilirlik ve işletme yönetimi ile ilişkisi
açıklanmıştır. İşletme yönetiminde çevrenin önemi ve yöneticileri çevre yönetimine iten
faktörler anlatılmıştır. Son olarak yeşil yönetim kavramı açıklanmış ve işletmelerin yeşil
yönetime başvurmalarının önemi vurgulanmıştır.
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11.1. Çevre Kavramı ve Küresel Çevresel Sorunlar

Türk Çevre Mevzuatı’nın temelini oluşturan 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda çevre,
“canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim
içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam” olarak
tanımlanmaktadır.lxxvii

Çevre tanımı daha detaylı bir bakış açısıyla, “insan faaliyetleri ve canlı varlıklar
üzerinde hemen ya da zaman içinde dolaylı ya da dolaysız bir etkide bulunabilecek fiziksel,
kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin belirli bir zamandaki toplamı” şeklinde
tanımlanabilir.lxxviii Bu tanımda çevre kavramı ile ilgili olarak vurgulanan noktalar şunlardır;
lxxix

-

İnsanların karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkiler sürecinde birbirlerini etkilemeleri;
İnsanların diğer canlı varlıklarla karşılıklı ilişkileri ve etkileşimi;
İnsanların canlılar dünyası dışında kalan ama canlıların yaşamlarını sürdürdükleri
ortamdaki tüm cansızlarla- hava, su, toprak, yeraltı zenginlikleri… gibi- ve iklimle
olan karşılıklı ilişkileridir.

Doğal çevre insan yaşamının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Daha iyi bir yaşam
tarzına inanmak anlamına gelen çevrecilik hareketi 1970’li yıllarda uyarıcı nitelikli
çalışmalarla başlamıştır. Daha sonra siyasi alanda yeşil partiler ortaya çıkmaya başlamış ve
1980’lerden itibaren sivil toplu örgütlerinin çevre konusuna duyarlılıkları artmıştır.lxxx

Ciddi boyutlara varan çevre kirliliği ve binlerce insanın ölümüyle sonuçlanabilecek
faciaların ortaya çıkabilme ihtimali, günümüzde dikkatleri endüstrilerin çevreye olan olumsuz
etkilerine çevirmiştir. Karşılaşılan çevre sorunları, kaynakların sınırlı olduğunun ve bu
kaynakların en iyi şekilde kullanılması gerektiğinin anlaşılmasında ülkelerde çevre bilincinin
oluşmasında etkili olmuş ve çevre kirliliğini önlemede küresel bir ilgi uyandırmıştır.lxxxi

Uluslararası komiteler, çevre kirliliğini önleyebilecek yeni yollar üzerinde düşünmeye
başlamıştır. 1987 yılında Birleşmiş Milletlerin yayınladığı “Bruntland Raporu”, 1972 yılında
Stockholm’de ve 1992 yılında Rio de Janerio’da gerçekleştirilen konferanslar, Uluslararası
Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen “ISO 14000 Çevre Yönetim Sistem
Standartları Serisi”, 2002 yılında Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen
“Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi” ve “Kyoto Protokolü” çevre kirliliğini önlemeye
yönelik gelişmeler arasında yer almaktadır.lxxxii
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Uluslararası alandaki bu çalışmalar, tüm dünyayı ilgilendiren küresel çevresel
sorunlara işaret etmektedirler. Küresel boyuttaki çevresel sorunlar başlangıçta dar anlamda
hava, toprak, su kirliliği olarak ele alınmaktaydı, ancak günümüzde pek çok farklı çevre
sorunu gündeme gelmektedir. Önceleri sanayileşme ile birlikte ülkelerin gelişmesi açısından
göz ardı edilen çevresel sorunlar, günümüzde sürdürülebilir kalkınma açısından oldukça
önemli bir hale gelmiştir.lxxxiii

2000’li yıllarda karşılaştığımız başlıca küresel çevresel sorunlar şu şekilde
sıralanabilir; lxxxiv
Nüfus Artışı: Dünya çapındaki nüfus artışı ekonomik büyümenin de etkisiyle, doğal
kaynaklara olan ihtiyacı artırmakta ve doğal sistemlerin kapasitesi artan ihtiyacı karşılamada
yeterli olamamaktadır.
Sera Etkisi: Küresel ısınma olarak da ifade edilen sera etkisi, havaya karışan
karbondioksit, metan, klorofluorokarbon ve azot protoksit gazlarının yeryüzündeki sıcaklığı
artırmasıdır. Bu durum iklim kuşaklarında değişime neden olmakta ve canlı yaşamını tehdit
etmektedir.
Atıklar: Üretim sürecinde oluşan endüstriyel atıklar bir yandan, tüketim sürecinde
oluşan bireysel atıklar diğer yandan ciddi çevre tahribatına sebep olmaktadır. Global ekolojiyi
tehdit eden bir diğer durum ise nükleer atıklardır.
Enerji: Doğadaki enerji kaynaklarının pek çoğu yenilenemez kaynaklardır. Bu
yenilenemez kaynakların hızlı tüketimi tüm dünyayı bir enerji krizi ile karşı karşıya
bırakmaktadır. Bu nedenle yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi sağlaya yönelik
teknolojiler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.
Çevre Kirliliği: Özellikle teknolojinin ilerlemesiyle beraber sanayide kullanılan
yöntemler ve hem üretim hem de tüketim sürecindeki atıklar hava, su, toprak gibi kaynakların
aşırı kirlenmesine sebep olmaktadır.
Ormansızlaşma: Doğadaki yenilenebilir kaynaklardan olan ormanlar hızla tahrip
edildiği için, hızlı bir ormansızlaşma ve bununla beraber toprak erozyonu, su havzalarının
kalitesinin bozulması, biyolojik çeşitlilik ve yabani hayvan türlerinin yok olması gibi
sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Ülkemiz doğal kaynaklar açısından zengin bir ülke konumundadır, fakat çevre
tahribatı ülkemizde de önemli bir sorundur. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Çevresel
Göstergeler 2008” raporuna göre; 1990-2006 yılları arasında enerji sektöründen kaynaklanan
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sera gazı emisyonları 132 milyon ton CO2’den 258 milyon ton CO2’e yükselmiştir. Türkiye'
de sera gazı emisyonu kaynakları içerisinde en büyük pay tüm dünyada olduğu gibi enerji
sektörüne ait olup, 2006 yılında sektörün payı %78’dir.Sera gazı emisyonlarında katı atıkların
payı %9, endüstriyel proseslerin payı %8 ve tarım sektörünün payı %5 oranındadır.lxxxv

Türkiye’ de 1970’lerde temel enerji kaynağı olarak odun, bitki ve hayvan artıkları,
petrol ve kömür gibi kaynaklar göze çarparken 1976’da doğalgaz kullanılmaya başlanmış,
1987’de güneş, 1998’den itibaren ise rüzgar temel enerji kaynakları içerisinde sayılmaya
başlanmıştır. 2000’lere gelindiğinde hayvan ve bitki artıklarından üretilen enerji miktarında
düşüş gözlenirken; doğalgazda artış izlenmektedir. Halen toplam katı yakıt kullanımı ağırlıklı
olarak devam etmektedir. lxxxvi

2006 yılında düzenli depolama tesislerinde biriken atığın %66'sı karışık belediye
atıklarından, %7'si kağıt ve karton atıklardan, %6'sı mineral atıklardan oluşmaktadır. 2005 yılı
istatistiklerine göre ise; düzenli depolama tesislerine getirilen atıkların %96'sı evsel ve benzeri
atıklardan, %4'ü diğer atıklardan oluşmaktadır. Türkiye’ de atık bertarafı için yeteri kadar
tesis olmaması da ciddi bir sorundur. lxxxvii

11.2. Çevre ve Ekonomi

Stuart Hart, küresel ekonominin aslında birbiriyle çakışan üç ayrı ekonomik modelden
oluştuğunu belirtmektedir. Bunlardan ilki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki piyasa
ekonomisidir. Gelişmekte olan ülkelerdeki piyasa ekonomisi daha yoğun enerji ve hammadde
kullanımını gerektirdiği halde bu ülkelerdeki kirlenme düzeyi gelişmekte olan ülkelere görece
daha düşüktür. Bu durumun en önemli sebepleri; katı çevre düzenlemeleri, endüstrinin
yeşilleşmesi ve çevreyi kirleten faaliyetleri gelişmekte olan piyasa ekonomilerine
kaydırmalarıdır.lxxxviii

Küresel ekonomi içindeki ikinci ekonomik model ise, gelişmekte olan ülkelerin
kırsal kesimlerinde görülen, geleneksel köy temelli yaşam biçimine dayanan geçim
ekonomisidir. Piyasa ekonomisinin hızla gelişmesi geçim ekonomisinin varlığını
sürdürmesini engellemektedir. Çünkü gelişen endüstriler ve alt yapı sistemleri, geçim
ekonomisinin dayanağını oluşturan ekosistemi bozmakta, kıt doğal kaynakları daha da
azaltmaktadır. Kıt olan doğal kaynakların daha da azalması geçim ekonomisine tabi olan
kırsalda yoksulluğu artırmaktadır. Bunun sonucunda da büyük kentlere göç ve çarpık
kentleşme kendini göstermektedir.lxxxix
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Stuart Hart’ın belirttiği bir diğer ekonomik model ise, piyasa ve geçim
ekonomisini ayakta tutan kaynakların oluşturduğu doğa ekonomisidir. Doğa ekonomisi
yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklardan oluşmaktadır. Petrol, metaller ve mineraller sonu
olan, yenilenemez kaynaklardır. Toprak, orman, su gibi kaynaklar ise tüketimleri belirli bir
kritik eşiğin altına düşmedikçe yenilenebilir kaynaklardır. Teknolojik gelişmelerle
yenilenemez kaynakları ikame edebilecek başka şeyler bulunabilmektedir. Ancak
yenilenebilir kaynakların kritik eşiğe dayanması doğa ekonomisini asıl tehdit eden unsurdur. xc

Keleş ve Harmancı ise çevre ile ekonominin ilişkisinin başlıca iki temel noktada
ortaya çıktığını belirtmektedirler. Bunlardan ilki çevre değerlerinin korunması ve
iyileştirilmesi için yapılması gereken harcamalardır. İkincisi ise çevreye verilmiş olan
zararların giderilmesi için ekonominin katlanmak zorunda olduğu harcamalardır.xci

Keleş ve Harmacı’ya göre, piyasa ekonomilerinde asıl olan, çevre öğesinin fiyat
mekanizması içine nasıl sokulacağının saptanmasıdır. Planlı ekonomilerde ise, planlama
yöntemlerinden nasıl yararlanılacağının belirlenmesidir. Bu ayrımlara karşın, bütün sistemler
için geçerli sayılabilecek kimi gözlemler yapılabilir;xcii
1.Serbest rekabetin, kirliliği arttırıcı bir etmen olduğu genellikle kabul edilmektedir.
Çünkü işletmeler için maliyetleri en aza indirmek çok önemlidir. Bu nedenle arıtım
teknolojisi kullanan, bunun için harcama yapan işletmeler, bir ölçüde zarar etmeyi de göze
almış olurlar. Bu bağlamda üretilmesi ve kullanılması kirlenmeye yol açan mal ve hizmetlerin
fiyatı, kirlenme yaratmayan ya da az kirlilik yaratan mal ve hizmetlerin fiyatlarından düşük
olacaktır.
2.Çevre sorunları, kümülatif etkileri olan sorunlardır. Sonraya bırakılmaları, daha
yüksek maliyetle tedavi edilmelerini zorunlu kılmaktadır. Önlem almanın maliyeti, verilen
zararları sonradan ortadan kaldırmanın maliyetinden daha düşüktür.
3.Çevre sorunları açısından, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında görülen
ayrımlar, değişik ekonomik ve toplumsal sistemler arasındaki ayrımlardan daha önemlidir.
Gelişmekte olan ülkeler, arıtım tesisleri gibi çevresel altyapılar için büyük yatırımlar
yapabilirler, hatta bu durum gelişmelerini yavaşlatabilir. Ülkeler, çevre politikalarını
belirlerken, kendi özel ekonomik, toplumsal, siyasal koşullarının çizdiği çerçevenin dışına
çıkamazlar.
4.Kirlenmenin yükünün kimlere ne ölçüde yükleneceği önemli bir konudur. Piyasa
ekonomileri, yük paylaşımında uygulanmak üzere ‘kirleten öder’ (polluter pays) kuralını
uygulamaktadırlar. Ancak kirletenler ile kirlenmeden etkilenenleri birbirinden ayırt etmek her
zaman kolay olmamaktadır. Bununla beraber kirletenlerin başkalarına ve genel olarak
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topluma giderilmesi olanaksız zararlar vermeleri durumunda ‘kirleten öder’ kuralı
geçerliliğini geniş ölçüde yitirmektedir. Kirletenin yapacağı ödeme, önleyici nitelikte olduğu,
yitirilen değerin yeniden kazanılmasına olanak verdiği ölçüde anlamlı ve etkilidir.

11.3. Sürdürülebilirlik

Çevre Kanunu’na göre “Sürdürülebilir çevre gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı
kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek
kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin sosyal, ekonomik, fizikî vb. her alanda
ıslahı, korunması ve geliştirilmesi süreci” olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma
ise; “bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan
çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı kalkınma ve
gelişmeyi” ifade etmektedir.xciii

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ya da bir başka deyişle sürekli ve dengeli kalkınma,
1970’li yıllardan bu yana ekonomi, toplum ve çevre arasında kurulmak istenen dengenin yeni
bir anlatımı olarak ortaya çıkmıştır. Bu terim ilk kez Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları
Koruma Birliği (IUNC) tarafından hazırlanan “Dünya Koruma Stratejisi” adlı raporda
kullanılmıştır. Ancak kavramın yaygın olarak kullanılmaya başlanması Birleşmiş Milletler
Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan ve 1987 yılında yayımlanan “Otak
Geleceğimiz” adlı rapor ile gerçekleşmiştir.xciv

“Ortak Geleceğimiz” raporunun üzerinde durduğu en önemli nokta
kalkınmanın ve insanlığın sahip olduğu kaynakların sürdürülebilir olması gerektiğidir.
Raporda sürdürülebilir kalkınma, bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını
karşılama yeteneğini tehlikeye atmadan karşılamak şeklinde tanımlanmıştır. Bu kavram iki
önemli düşünceyi içermektedir. Dünya yoksullarının temel ihtiyaçlarına her şeyden fazla
öncelik verilmesi gereği ve çevrenin ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğine teknolojinin ve
sosyal örgütlenmenin getirdiği tehditlerin ortadan kaldırılması gereğidir.xcv

Stuart Hart sürdürülebilirliği tehdit eden etmenlerin kirlenme, tüketme ve yoksulluk
olduğunu belirtmektedir. Bu üç etmen gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan ekonomiler ve
geçim ekonomilerinde farklı sorunlarla ortaya çıkmaktadır. xcvi Bu sorunlar Tablo 1’de
gösterilmektedir.
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Tablo.11.1. Sürdürülebilirliğe Yönelik Belli Başlı Tehditler
Kirlenme

Tüketme

Yoksulluk

-Sera

Gelişmiş
Ekonomiler

-Malzeme
-Kentsel ve
Gazları
yokluğu
azınlık
nüfus
-Toksit
madde -Yetersiz yeniden işsizliği
kullanımı
kullanma ve geri
-Kirli alanlar
dönüşüm

-Endüstriyel
emisyonlar
Gelişmekt
-Kirli
su
e
Olan
-Lağımların
Ekonomiler
arındırılmaması

Geçim
Ekonomileri

Yenilenebilir
kaynakların
aşırı
kullanımı
-Sulama
amaçlı
aşırı su kullanımı

-Atık
ve
-Ormanların
odun
yakılması yok
olması
-Sağlık
-Aşırı
otlatma
korumasının
-Toprak kaybı
bulunmayışı
-Kalkınmanın yol
açtığı
ekosistem
tahribatı

-Kentlere
göç
-Vasıflı
işçi
eksikliği
-Gelir eşitsizliği

-Nüfus artışı
-Kadınların
statüsündeki
düşüklük
-Göç

Kaynak: Hart, Stuart L., “Yeşilleşmenin Ötesinde: Sürdürülebilir Bir Dünya İçin stratejiler”,
Harvard Business Review Serisi İş ve Çevre, MESS Yayın No:352, İstanbul, 2001, s.123.

Türkiye’de de plansız sanayileşme, kentleşme ve hızlı nüfus artışına bağlı nedenlerle
ekolojik bir kriz yaşanmakta, böyle bir ortamda ise sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve
endüstriyel kalkınma ivmesinin yakalanabilmesi için çevre dostu üretim tekniklerinin ve
teknolojilerinin geliştirilmesi ve benimsenmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir yeni bir üretim
modelinin benimsenmesiyle bir yandan sektörlerin rekabet gücü artırılarak ekonomik fayda
sağlanacak öte taraftan da daha temiz bir dünyada yaşam standartlarımız yükselecektir.xcvii
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11.4. Çevre ve İşletme Yönetimi

İşletme yönetiminde çevre, organizasyonun dışında kalan her şey olarak
tanımlanmaktadır.xcviii Bu tanım özellikle ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik unsurlar ele
alınarak yapılmaktadır. Ancak dış çevrede göz ardı edilmemesi gereken bir diğer faktör de
doğadır. İşletme yönetiminde çevre tanımı yapılırken doğa faktörünün göz ardı edilmesi,
çevre sorunlarının 1990’lı yıllara kadar ihmal edilmesinin nedenlerinden birini
oluşturmaktadır.xcix

Ekonomik bir birim olan işletmeler, bir takım sosyal siyasal ve kültürel faaliyetlerin
etkisi altındadırlar. Yani faaliyet gösterdikleri çevre ile karşılıklı etkileşim içerisindedirler.
İşletmeler iktisadi mal ve hizmet üreten bir birim olarak işlevlerini yerine getirerek bunun
karşılığında kazanç elde ederken aynı zamanda toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarına da cevap vermek ve sosyal sorunların çözülmesine yardım etmek gibi geniş bir
fonksiyon üstlenmektedir.c

İsletmeler bu sosyal sorumlulukları çerçevesinde, çevreye en az zararı veren ürünleri
üretmeye ve çevre ile ilgili sorunlara yönelik olarak çeşitli çözüm önerileri geliştirmeye
yönelmektedirler. Ancak işletmelerin sosyal sorumluluğunun ötesinde çevresellik is dünyası
için yeni bir rekabet alanı olarak ortaya çıkmaktadır. İsletmelerin sosyal sorumlulukları ve
bireylerin hızla artan çevre sorumluluk duyguları, karşılıklı bir etkileşim halinde ekonomik
hayata yön vermektedir. Hükümetlerin çevre korumaya ilişkin yaptırımları ve tüketici
baskıları, işletmeleri çevreci taleplere daha fazla uyumlu olmaya zorlamaktadır.ci

İşletmelerin çevre ile ilgili konulara giderek önem vermesinin başlıca nedenleri şöyle
sıralanabilir;cii
-Merkezi ve yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm toplumun çevre
konusundaki kurallarına ve uygulamalara uyma konusunda artan baskıları,
-İşletmelerin yeşil stratejileri amaçlarına ulaşma yolunda bir fırsat olarak görmeleri,
-Yeşil stratejilerin kaynakların etkin kullanımı ve geri kazanım çalışmaları gibi
maliyet düşürücü etkilerinin farkına varılması,
-İşletmelerin çevreyle ilgili faaliyetlerini rekabet edilen diğer firmalar üzerinde bir
baskı unsuru olarak kullanmaları,
-Ortaya çıkan atıkların azaltılmasında tarafların işbirliğine gitmeleri,
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-Çevresel stratejilerde başarı gösteren işletmelerin hem tüketiciler gözünde itibarının
artması hem de devlet teşvikleri ile ödüllendirilmeleri,
-İşletmelerin çevresel konulara duyarlılık göstererek moral seviyelerini yükselttiklerini
düşünmeleri.

İşletmelerin çevreye yönelik tutumları 1970’lerden itibaren iki evrede gelişmiştir.
1970’den 1985’e kadar devam eden ilk evrede, işletmeler çevreyle ilgili uymak zorunda
kaldıkları bazı kurallar ve düzenlemelerle karşı karşıya kalmışlar; genellikle bu düzenlemelere
karşı çıkmış ancak sürecin sonunda direnerek de olsa uyum göstermişlerdir. 1980’lerden
sonra çevre hareketinin ivme kazanmasıyla, işletmeler çevre sorunlarını iş stratejilerine dahil
etmeye başlamışlardır. Böylece ortaya bir “kazan-kazan anlayışı” çıkmaya başlamış;
işletmeler bu anlayış çerçevesinde benimsedikleri stratejilerle hem çevreye karşı
sorumluluklarını yerine getirebilmiş hem de finansal açıdan kazançlı çıkmışlardır. ciii

İşletmeler böylece çevre yönetimine odaklanmaya başlamışlardır. Çevre yönetimi
Çevre Kanunu’nda; “idarî, teknik, hukukî, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel araçları
kullanarak doğal ve yapay çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımını ve gelişmesini
sağlamak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde belirlenen politika ve stratejilerin
uygulanması” şeklinde tanımlanmaktadırciv.

Dünyada farklı ülkelerde uygulanan çeşitli çevre yönetim sistemi standartları
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır; cv
-Eko Yönetim ve Denetim Programı (EMAS; Eco-Management andAudit Scheme).
-1990 yılında İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda
yayınlanan BS 7750 Çevre Yönetim Standardı.
-BS 7750 standardının temel alındığı ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standartları
Serisi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre kirliliği ve çevrenin korunmasıyla ilgili
düzenlemeler yapılmaktadır. Türkiye’de 1993 yılında çevre konusunda uygulamaya geçilen
bir yönetmelik Çevresel Etki Değerlemesi (ÇED)’dir cvi Ayrıca TS-EN-ISO 14001
Çerçevesinde Çevre Yönetim Sistemi de ISO 14001 Standardını temel alan bir çevre yönetim
sistemidir.cvii
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11.5. Yeşil Yönetim

Günümüzde işletme yöneticileri, çevreden elde edilen doğal kaynakları verimli
kullanmayı önemsemeyen, üretim sürecinde oluşan atıkları çevreye bırakan bir anlayıştan,
doğal kaynakların tükenmeye başladığını fark eden, atıkları geri dönüştürmek veya yeniden
kullanmak konusunda hassas davranan, üretimde çevre dostu temiz teknolojiler kullanan ve
çevreyi korumayı sadece yasalar gerektirdiği için değil, bir felsefe olarak benimseyen bir
anlayışa doğru geçmektedirler. Bu anlayış doğrultusunda oluşan yeşil yönetim, çevreyi karar
alma süreçlerinde önemli bir unsur olarak dikkate alan işletme uygulamalarına işaret
etmektedir. Yeşil yönetim ile işletme faaliyetlerinde çevreye verilen zararın minimuma
indirilmesi ve hatta tamamen ortadan kaldırması amaçlanmakta; bu çerçevede ürünlerin
tasarım aşamasından başlayarak tüm üretim ve pazarlama süreçlerinde çevrenin korunması
felsefesi dikkate alınmaktadır. Böylece çevreyi koruma işletme kültürüne yerleşmekte ve
işletmeler sosyal sorumluluk kapsamında topluma karşı görevlerini de yerine
getirmektedirler.cviii

Yeşil yönetim anlayışının temel hedefi işletmelerin amaçlarında, fonksiyonlarında,
organizasyon yapısında ve üretim süreçlerinde çevreyi ön plana alacak şekilde faaliyetlerini
düzenlemesidir. Ancak bu temel hedefle beraber yeşil yönetimin diğer amaçları arasında;
işletmeleri ekonomik olarak güçlendirmek, doğal kaynakların daha etkin kullanımını
sağlamak ve emisyon hacmini azaltmak, çevre korumanın ve daha temiz üretimin
gerçekleşmesini sağlayacak teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunmak da yer almaktadır.cix
Tablo 2’de geleneksel yönetim anlayışı ile yeşil yönetim anlayışı arasındaki farklar ortaya
konmaktadır.

Tablo.11.2 Yeşil Yönetim Anlayışının Geleneksel Yönetim Anlayışından Farkları
GELENEKSEL YÖNETİM

YEŞİL YÖNETİM

Amaçlar:

Amaçlar:

·

Ekonomik büyüme ve kâr

·

Ortaklara sağlanan getiri

·

·
Ürünler:

Sürdürülebilirlik ve yaşam
kalitesi
Ortakların refahı
Ürünler:

200

·

Fonksiyon, stil ve fiyat için ·
tasarlanmış ürünler

·

Gereksiz
paketleme

atık

Çevre için tasarlanmış çevre
dostu ürünler

yaratan

Organizasyon:

Organizasyon:

·

Hiyerarşik yapı

·

Hiyerarşik olmayan yapı

·

Yukarıdan aşağıya karar verme

·

Katılımcı karar verme

·

Karar vermede merkeziyetçilik

·

Karar vermede merkezkaçcılık

Çevre:
·

Çevreye hakim olma

Çevre:
·

Doğayla uyum içinde olma

·

Çevrenin bir kaynak olarak ·
yönetilmesi

Doğal kaynakların sınırsız
olmadığının farkına varılması

·

Kirlilik ve atıkların dışsallıklar ·
olarak değerlendirilmesi

Kirlilik ve atıkların yönetilmesi
ve minimize edilmesi

İşletme fonksiyonları:

İşletme fonksiyonları:

·

Pazarlama tüketimi artırmayı ·
amaçlar.

Pazarlama tüketici eğitimi için
vardır.

·

Finansman kısa dönemde kârı ·
maksimize etmek ister.

Finansman uzun dönemli
sürdürülebilir büyümeyi amaçlar.

·

Muhasebe
geleneksel ·
maliyetler üzerinde yoğunlaşır.

Muhasebe çevreyle ilgili
maliyetler üzerinde yoğunlaşır.

·

İnsan kaynakları yönetimi işçi ·
verimliliğini artırmayı hedefler.

İnsan kaynakları yönetimi,
işyerinde sağlık ve güvenliği
sağlamaya çalışır.

KAYNAK: Nemli, Esra, “Çevreye Duyarlı Yönetim Anlayışı” İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dergisi, No: 23–24 (Ekim 2000-Mart 2001), http://www.sbf.istanbul.edu.tr/dergi/sayi2324/17.htm, (çevrimiçi) 30.11.2009.
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İşletmeler stratejik yönetim süreciyle de bağlantılı olarak çevre stratejileri
açısından üç grupta toplanabilir. Bunlar çevre ile ilgili sorululuklara direnen tepkisel
işletmeler, çevre ile ilgili faaliyetleri karlı operasyonel işlerle birleştirebilen etkin işletmeler
ve her türlü fonksiyonun yerine getirilmesinde çevreye dikkate alan öncül işletmelerdir. cx
Yeşil Yönetim yaklaşımını benimseyen işletmeler öncül stratejilerle ekolojik dengenin
sürdürülebilirliği için çaba harcayan işletmelerdir.cxi

Yeşil bir yönetiminin başlıca sorumlulukları aşağıdaki temel unsurları içermelidir;cxii
-Atıkları minimize etmeyi ve yasal düzenlemelere uyum sağlamayı amaçlayan
programları yönetmek,
-Enerji ve su kullanımını minimize etmeyi amaçlayan programları yönetmek,
-Daha çevre dostu mal ve hizmet üretimini hedefleyen çabaları koordine etmek,
-Şirket içinde çevreyle ilgili programların fayda ve maliyetlerini mümkün olduğu
kadar sayısal biçimde tahmin edecek bilançolar hazırlamak,
-Ekolojik düşüncelerde ve hükümetin çevre politikalarında meydana gelen gelişmeleri
izlemek, bunlardan erken uyarı işaretleri çıkarmak,
-Şirket içinde üretimde ve diğer işlerde kullanılan ürünleri daha çevre dostu olanlarla
değiştirmek üzere yeni çıkan ürünleri izlemek,
-Çevre konusunda sendikalarla işbirliği yapmak,
-Toplumda çevreyle ilgili organizasyonlara katılmak, şirketin sesini duyurmak,
-Şirket içinde bilgilendirme ve eğitim programları düzenlemek,
-Şirketin çevre politikasını topluma tanıtmak.

Stuart Hart şirketlerin üç aşamalı yeşil yönetim stratejileri geliştirebileceklerini ileri
sürmektedir. Bu aşamalar;cxiii
Kirliliği Önleme: Kirlilik kontrolü atıkların yaratıldıkta sonra temizlenmesi anlamına
gelir. Kirliliği önleme ise atık miktarının en aza indirilmesi hatta hiç yaratılmaması demektir.
Yeşil yönetimi benimseyen şirketler kirlilik kontrolünden kirliliğin önlenmesine
geçmektedirler. Kirliliğin önlenesi çabası kalite yönetimine benzer bir şekilde, atık ve
gereksiz enerji kullanımını azaltacak iyileştirme çabalarını içermektedir. Çevre yönetim
sistemlerine ilişkin standartların ortaya çıkması işletmeleri bu yönde teşvik eden
mekanizmalardır.
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Ürün Denetimi: Ürün denetimi sadece üretim aşamasında ortaya çıkan atıkların
önlenmesinin ötesinde, bir ürünün hayat seyri boyunca yarattığı her türlü çevresel etki
üzerinde durmaktadır. Böylece işletmeler yenilenebilir, tekrar kullanılabilir ya da geri
dönüşümü mümkün olan ürünlerin üretilmesine odaklanmaktadırlar. Böyle ürünler
yaratmanın bir aracı “çevre için tasarım”dır. Çevre için tasarım ile bir ürünün çevre üzerinde
yaratabileceği tüm etkiler, ürün daha tasarım aşamasındayken incelenmekte ve ürün tasarımı
çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılmaktadır.
Temiz Ekoloji: İşletmelerin kullandığı temel teknolojilerin çevresel olarak
sürdürülebilir olmaları anlamına gelmektedir. Örneğin; Japonya’daki “Yerküre İçin Buluşçu
Teknolojiler Enstitüsü” sürdürülebilir çevre için teknolojiler üreten bir merkezdir.

Düren ise, yeşil yönetimin başlıca unsurlarının yedi grupta toplanabileceğini
vurgulamaktadır. Bunlar; cxiv
1.Yenilenebilir kaynakların kullanımını yaygılaştırmak,
2.Çevreye duyarlı temiz teknolojilere yatırı yapmak,
3.Atıkları azaltmak,
4.Geri dönüşüm süreçleri ve yöntemleri geliştirmek,
5.Yeşil denetim,
6.Yeşil pazarlama,
7.Yeşil işyeri ve çalışma ortamları oluşturmak.

Yeşil yönetimin işletmelerde başarılı bir şekilde uygulanması her şeyden önce tepe
yönetiminin desteğine bağlıdır. Buna göre yeşil yönetim uygulamalarının başarısı, işletmenin
yeşil yönetim vizyonuna sahip olarak faaliyetlerini çevreye uygun bir ölçekte
gerçekleştirmeleri ile mümkün olabilmektedir. Tepe yönetiminin kullanılan teknolojiyi yeşil
yönetime duyarlı olarak seçmesi, geleneksel yönetim anlayışından uzak ve çevre merkezli bir
yönetim anlayışını benimsemesi başarıyı artıran önemli unsurlardır. Ayrıca Yeşil yönetimin
işletmelerde başarılı bir şekilde uygulanması, çevreyle ilgili konularda sürekli gelişim ve
iyileşmeyi ifade eden Kaizen tekniğinin kullanılması ile yakından ilgilidir. cxv

Yeşil yönetim uygulamalarının işletmelere çalışanları motive etmek gibi bir faydası da
bulunmaktadır. Bunun yanında çevre yönetim sisteminin, ortak sosyal sorumluluğa dair güçlü
bir imaj ortaya koyduğu da göz ardı edilmemelidir.cxvi
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Uygulamalar

204

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsan yaşamının devam edebilmesi için sürdürülebilir ekolojik denge çok önemlidir.
Daha mikro düzeyde ülkelerin sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmalarında ve işletmelerin
varlıklarını sürdürebilme amaçlarını gerçekleştirebilmelerinde de çevresel sorunların çözümü
oldukça önemlidir. Çevresel sorunların çözülebilmesi için hükümetlere, işletmelere ve tabiî
ki bireylere pek çok görev düşmektedir. Yeşil yönetim anlayışı işletmelerin bu görev ve
sorululuğu en iyi şekilde yerine getirebilmesinde etkili bir mekanizmadır.
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Bölüm Soruları

1-Aşağıdakilerden hangisi küresel çevresel sorunlar arasında sayılamaz?
a) Nüfus azalışı
b) Küresel ısınma - Sera etkisi
c) Atıklar
d) Çevre kirliliği
e) Ormansızlaşma

2- Küresel çevresel sorunlara ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır
a) Dünya çapındaki nüfus artışı ekonomik büyümenin de etkisiyle, doğal kaynaklara olan
ihtiyacı artırmakta ve doğal sistemlerin kapasitesi artan ihtiyacı karşılamada yeterli
olamamaktadır.
b) Küresel ısınma olarak da ifade edilen sera etkisi, havaya karışan karbondioksit, metan,
klorofluorokarbon ve azot protoksit gazlarının yeryüzündeki sıcaklığı artırmasıdır. Bu durum
iklim kuşaklarında değişime neden olmakta ve canlı yaşamını tehdit etmektedir.
c) Üretim sürecinde oluşan endüstriyel atıklar bir yandan, tüketim sürecinde oluşan bireysel
atıklar diğer yandan ciddi çevre tahribatına sebep olmaktadır.
d) Doğadaki enerji kaynaklarının pek çoğu yenilenebilir kaynaklardır. Bu kaynakların tamamen
tükenmesi mümkün değildir. Çevresel sorunlar olsa da yenilenebilir kaynaklar yenilenebilme
özelliklerini sonsuza kadar koruyabileceklerdir.
e) Doğadaki yenilenebilir kaynaklardan olan ormanlar hızla tahrip edildiği için, hızlı bir
ormansızlaşma ve bununla beraber toprak erozyonu, su havzalarının kalitesinin bozulması,
biyolojik çeşitlilik ve yabani hayvan türlerinin yok olması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.

3- ‘.....................’

gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve

kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm
çevresel değerlerin sosyal, ekonomik, fizikî vb. her alanda ıslahı, korunması ve geliştirilmesi
sürecidir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
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a) Çevre ilişkileri
b) Sürdürülebilirlik
c) Atık yönetimi
d) Yeşil yönetim
e) Sürdürülebilir kalkınma

4- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çevre ile ilgili konulara giderek önem
vermesinin başlıca nedenleri arasında sıralanamaz?
a) Merkezi ve yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm toplumun çevre
konusundaki kurallarına ve uygulamalara uyma konusunda artan baskıları
b) Yeşil stratejilerin kaynakların etkin kullanımı ve geri kazanım çalışmaları gibi maliyet
düşürücü etkilerinin farkına varılması
c) İşletmelerin çevreyle ilgili faaliyetlerini rekabet edilen diğer firmalar üzerinde bir baskı
unsuru olarak kullanmaları
d) Ortaya çıkan atıkların azaltılmasında tarafların bir çıkarlarının bulunmaması
e) Çevresel stratejilerde başarı gösteren işletmelerin hem tüketiciler gözünde itibarının artması
hem de devlet teşvikleri ile ödüllendirilmeleri

5- Aşağıdakilerden hangisi yeşil yönetiminin başlıca sorumlulukları arasında
sayılamaz?
a) Atıkları minimize etmeyi ve yasal düzenlemelere uyum sağlamayı amaçlayan programları
yönetmek
b) Enerji ve su kullanımını minimize etmeyi amaçlayan programları yönetmek
c) Şirket içinde çevreyle ilgili programların fayda ve maliyetlerini mümkün olduğu kadar sayısal
biçimde tahmin edecek bilançolar hazırlamak
d) Şirket içinde üretimde ve diğer işlerde kullanılan ürünleri daha çevre dostu olanlarla
değiştirmek üzere yeni çıkan ürünleri izlemek
e) Çevre konusunda sendikalarla işbirliğini kabul etmemek
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Cevaplar
1-a
2-d
3-b
4-d
5-e
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12. ENTELEKTÜEL SERMAYE

210

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Entelektüel Sermaye
12.2. Entelektüel Sermayenin Unsurları
12.3. Entelektüel Sermayenin Unsurları arasındaki İlişki ve Skandia Pusulası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İşletmeler için insan sermayesinin önemi nedir?
Entelektüel sermaye nedir? Unsurları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Entelektüel sermaye, insan semayesi, yapısal sermaye, müşteri sermayei, Skandia
pusulası
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Giriş

İşletmelerin insan yaratıcılığıyla rekabette ön plana çıktıkları günümüz işletmelerinde
finansal varlıklar kadar önemli bir konu entelektüel sermayedir. Bu bölümde entelektüel
sermaye tanımı, unsurları, işletme yönetiminde nasıl kullanılacağı açıklanacaktır.
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12.1. Entelektüel Sermaye

Entellektüel sermaye, farklı yazarlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır.
Arıkboğa bu tanımları aşağıdaki şekilde derlemiştir. Buna göre entelektüel sermaye:
-Bir işletmede bulunan farklılaştırıcı avantaj yaratmada kullanılabilecek bilgi
(Hugh McDonald),
-Zenginlik yaratmak üzere kullanıma sokulabilecek entelektüel malzemedir,
yani; bilgi, enformasyon, entelektüel mülkiyet ve deneyimdir (Steward),
-İnsan perspektifinden geleceğin değerlerini yaratmada yardımcı olabilecek
kazanılmış anlayışların toplamıyla birlikte ilişkileri de kapsayan bir kavram (Grafström &
Leif Edvisson),
-Daha yüksek değerlere sahip varlıkları yaratmada onları şekillendirecek, ele
geçirecek ve harekete geçirecek entelektüel materyaldir (Klein & Prusak).

Entellektüel sermaye işletmenin defter değeri ile piyasa değeri arasında, saklı
duran görünmeyen ancak rekabet avantajı sağlayan son derece önemli bir değeri ifade
etmektedir.
Grafström ve Edvinsson’a göre;
Piyasa Değeri = Finansal Sermaye + Entelektüel Sermaye ‘dir.
Skandia ise bu Şekil 12.1’deki gibi ifade etmiştir.

Şekil 12.1 Skandia’nın saklı Değeri
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Entelektüel sermaye ile ifade edilen bu saklı değer Şekil 12.2’de belirtilen
entelektüel sermayenin boyutları ile açıklanmaktadır. Bu boyutlar aşağıda detaylı olarak elen
alınmıştır.

Şekil 12.2 İşletme Değeri Şeması

12.2. Entelektüel Sermayenin Unsurları
Entelektüel sermayenin 3 unsuru (boyutu) bulunmaktadır:
1- İnsan Sermayesi:
Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretebilme kabiliyeti,
çalışanların yetenekleri ve fikir yapılarıdır. Entelektüel sermayenin temelini çalışanların
yeteneklerinin toplandığı bir havuz olarak görülebilir. Ancak, birbirinden bağımsız, birbiriyle
ilişki kurmayan bilgi ve yeteneklerini paylaşmayan kişilerin bu kapasiteyi yarattığını
söylemek mümkün değildir.

değerlerdir.

İnsan sermayesinin 3 temel unsuru vardır, bunlar: yetenek, ilişkiler ve
Yetenek üç farklı türden oluşmaktadır;

Profesyonel yetenek; işletmenin işletme içi ve dışından elde ettiği yapısal sermayeden
faydalanabilme yeteneğidir.
Sosyal yetenek, değer yaratıcı faaliyetlerde başkaları ile birlikte çalışabilmeyi ifade
eder.
Ticari yetenek ise, değer yaratıcı faaliyetlerde işletme dışı ortaklar ve müşterilerle
birlikte çalışabilme yeteneğidir.
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İlişkiler üzerine yapılan çalışmalarda, bireyler arası bilgi paylaşımında farklılık
yaratan dört durum tespit edilmiştir. Bunlar:
1- Yardımlaşmaya dayanan arkadaşça ilişkiler veya rekabete dayalı düşmanca ilişkiler,
2- Denkler arası ilişkiler veya statü farkı olan kişiler arasındaki ilişkiler,
3- Yoğun veya yüzeysel ilişkiler
4- Sosyal, duygusal ve informal ilişkiler ile formal ve göreve odaklanmış ilişkilerdir.

Değerler boyutunda ise, bireylerin kişisel değerleri kapsamında o faaliyeti anlamlı
algılayıp algılamadıklarını göstermektedir. Değerler bireyin derin veya yüzeysel ilişkiler
kurmasında önemli bir unsurdur.

İnsan sermayesinin yönetiminde çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Şekil 12.3
bunlardan birini göstermektedir.

Şekil 12.3. İşgücü Katma Değer Stratejileri Matrisi
Kaynak: Thomas A. Steward, Entellektüel Sermaye, Mess Yayınları, İstanbul,

1997, s.98.’den aktaran Arıkboğa Entellektüel Sermaye
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2- Yapısal Sermaye:
Yapısal sermaye; bilginin işletmeye ait olması ile yaratılır. Steward, yapısal
sermayeyi kısaca geceleri eve gitmeyen bilgi olarak tarif etmektedir. Bontis, yapısal
sermayeyi, çalışanları optimum entelektüel performans göstermeleri için destekleyen ve buna
bağlı olarak işletmenin optimum performansı göstermesini sağlayan yapıdır olarak
tanımlamaktadır.

Yapısal sermaye işletmeye aittir ve bu paylaşılabilir, yeniden üretilebilir. Yapısal
sermayeyi yaratan unsurlar iki grupta ele alınabilir. Bunlar, patentler ve telif haklarıyla
güvence altına alınabilecek olan teknolojiler, buluşlar, veriler vb. varlıklar (organizasyonun
varlıkları) ve strateji, kültür, yapı ve sistemler, örgütsel rutin ve prosedürlerinden
(organizasyonel yetenekler) oluşan yeteneklerdir. Organizasyonun varlık v yeteneklerinin
karşılıklı etkileşimi ve etkin yönetimi önemlidir. Şekil 12.4 bu faktörlerin birbirilerine
karşılıklı etkisini görselleştirmektedir.

Şekil 12.4. Organizasyonel Yeteneklerin Unsurları
Kaynak: Hubert Saint-Onge, ‘Human, Structural and Customer Capital’, ‘Measuring
& Valuing Intellectual Capital ‘4-5 November,1998, New York, s.13.’den aktaran Arıkboğa
Entellektüel Sermaye
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3- Müşteri sermayesi:
Müşteri sermayesi, işletmenin geçmişteki maddi olmayan (intangible)
varlıklarından kaynaklanan potansiyeli ifade etmektedir. Bu varlıklar; müşteriler, tedarikçiler,
devlet veya ilgili endüstri kuruluşlarının içine yerleşmiş olan bilgiyi içermektedir. Bontis,
müşteri sermayesini ilişkisel sermaye olarak adlandırmıştır. Bu sermayeyi, pazarlama
kanalları bilgisi, müşteri bilgisi, tedarikçilerle ilişkiler kadar, endüstri birlikleri ve devletin
etkisinin de anlaşılması gerekmektedir. Hubert Saint-Onge ise, müşteri sermayesini,
işletmenin faaliyetlerinin derinliği, genişliği ve karlılığıyla birlikte işletmenin unvan değeri
olarak ifade etmektedir

Müşteri sermaye işletme dışı ilişkiler içine saklanmış olan bilgidir. Steward’a
göre müşterisi olan her işletmenin müşteri sermayesi vardır. Müşteri sermayesini yansıtan
pek çok oran bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:
piyasa payı,
müşteri tutma ve kaçırma oranları,
müşteri başına karlılık oranlarıdır.

Şekil 12.5 Müşteriler ile İlişkilerin Çeşitli Boyutları
Kaynak: Hubert Saint-Onge, ‘Human, Structural and Customer Capital’,
Measuring & Valuing Intellectual Capital ‘4-5 November,1998, New York, s.15. ’den
aktaran Arıkboğa Entellektüel Sermaye
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İşletmelerin müşterileri ile olan ilişkileri değişik seviyelerde ortaya çıkabilir.
Şekil 12.5 bu müşteri ilişkileri derecelerini göstermektedir. Bu ilişkilerini kısaca aşağıdaki
şekilde açıklanabilir:
-

Ticari işlemler: ürün veya hizmetin satışını ifade eder.
Ürün çözümleri: müşterinin belirlenmiş bir ihtiyacını karşılamak için ürün ya da
hizmetin seçilmesi, sunulmasıdır.
İş çözümleri: müşteri için değer yaratıcı fonksiyonelliğin gerektir- diği hizmet
çeşitleri ve kazanımların şekillendirilip sıralanmasıdır.
Partnerlik: müşteri ile karşılıklı anlayış ve güven olmadan müm- kün olmayacak
iş fırsatlarında birlikte çalışmaktır.

Müşteri sermayesi yaratmada kullanılabilecek pek çok yöntem vardır. Bunlardan
bazıları aşağıda özetlenmektedir:
-İşletmelerin müşteri ile birlikte çalışmasının işletmeye sağlayacağı faydaların
farkında olmak;
-Müşteriye yetki vermek. özellikle yeni ürün geliştirme aşamasında sorunlu olan
alanları müşteriler ürünün kullanıcısı oldukları için önceden görüp işletmeyi
uyararabilmektedirler; böylece hata maliyeti büyük oranda azalabilir. Tüm bu nedenlerle
müşteriye eytki vermek gerekmektedir.
-Müşteriye özel mal veya hizmetin sunulabilmesi;
-Müşterinin işini öğrenmek ve kendi işini onlara öğretmek.

12.3. Entelektüel Sermayenin Unsurları Arasındaki İlişki ve Skandia
Pusulası

Entellektüel sermaye; insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesinin ayrı
ayrı toplanmasından değil bunların karşılıklı etkileşimi ve birlikte oluşturdukları sinerjik etki
ile ortaya çıkmaktadır. Eğer bu üç sermaye türü birbirini tamamlamıyorsa ve birlikte etkin
olarak çalışamıyorlarsa entelektüel sermayeden söz etmek mümkün değildir.
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Skandia pusulası, entellektüel sermaye unsurları arasındaki ilişkiyi göstermek için
Skandia tarafından geliştirilmiş özel bir araçtır. Dengeli Skor Kart yöntemi temel alınmıştır.
1993 yılında pusulada 4 temel değer yaratıcı alan vardır, 1994 yılında Skandia evinin ruhu
olarak insan odağı eklenmiştir. Gerçek odak noktası entelektüel sermayenin finansal olarak
ölçülmesi değildir, sermaye unsurlarını somut hale getirmeyi amaçlar. Sermaye unsurları
arasındaki ilişkiyi göstermek için de geliştirilmiştir.
Pusula yön ve pozisyonun
belirlenmesinde yol gösterici olmaktadır. Skandia pusulasında beş değer yaratıcı alan (odak)
ele alınmaktadır. Şekil 12.6 bu alanları göstermektedir.

Şekil 12.6 Skandia Pusulası
Kaynak: Grafström, Gottfried; Edwinsson, Leif Accounting for Minds, Larsherberts,
Sweden, s.28. ’den aktaran Arıkboğa Entellektüel Sermaye

Skandia pusulasının unsurları aşağıdaki gibi açıklanabilir:
1- Finansal Odak:
-Finansal sonuçlar üzerinde durur.
-Geçmişte ulaşılıp depolanan bilgilerden oluşur.
-Tamamen geçmişe ait bilgilerdir.
-Varlıklar/Çalışan Sayısı,
-Katma Değer/Çalışan Sayısı, vb. kriterler kullanılabilir.
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2-Müşteri Odağı:
-Müşterilerle kurulan ilişkiyi ifade eder.
-Piyasa Payı,
-Vazgeçenlerin Sayısı,
-Varlıklar/Müşteri Sayısı,
-Tatmin Olmuş Müşteri Endeksi,
-Telefonla Ulaşılabilirlik,
-Şikayet Sayısı, vb. kriterler kullanılabilir.

3-Süreç Odağı:
-İç süreçlerdeki etkinliği açıklar.
-Yönetim harcamaları/yönetilen varlıklar ve gelirler,
-Yönetim hatalarının maliyeti/yönetim gelirleri,
-Süreç süresi,
-Hatasız başvuru dosyaları, vb. kriterler kullanılabilir.

4- Yenileme ve Geliştirme Odağı
-Gelecekteki insan ve yapısal sermayenin geliştirilmesi için yapılan yatırımları içerir.
-Yetenek geliştirme çalışmaları/Çalışan sayısı,
-İş geliştirme harcamaları/Yönetilen varlıklar,
-Yeni başlayan işler, vb. kriterler kullanılabilir

5-İnsan Odağı
-Bireysel özellikler ve müşteri problemlerine çözümler getirebilme yeteneğini ifade
eder.
-Çalışan devir hızı,
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-Çalışan başına eğitim harcamaları,
-Tatmin olmuş çalışan endeksi,
-Kişilere ve takımlara ilişkin yatırımlardaki gelişmeler, vb. kriterler kullanılabilir.

Skandia pusulası kısaca, işletmenin vizyon ve amaçları somut faktörlere indirgenerek,
çalışanların kendi işleriyle bunları ilişkilendirmelerini sağlamak ve sonuç olarak çalışanların
kendilerini işe ve işletmeye daha fazla adamasını amaçlamaktadır. Her işletme kendi başarı
faktörlerini kendine göre belirleyerek bu pusuladan faydalanmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde entelektüel sermaye tanımı, unsurları ve Skandia pusulası anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları

1- Entellektüel sermaye ilişkin aşağıdakilerden tanımlardan hangisi doğru değildir?
a) Bir işletmede bulunan farklılaştırıcı avantaj yaratmada kullanılabilecek bilgi
b) Zenginlik yaratmak üzere kullanıma sokulabilecek entelektüel malzemedir, yani; bilgi,
enformasyon, entelektüel mülkiyet ve deneyimdir
c) İnsan perspektifinden geleceğin değerlerini yaratmada yardımcı olabilecek kazanılmış
anlayışların toplamıyla birlikte ilişkileri de kapsayan bir kavram
d) Daha yüksek değerlere sahip varlıkları yaratmada onları şekillendirecek, ele geçirecek ve
harekete geçirecek entelektüel materyaldir
e) Entellektüel sermaye işletmenin defter değeri ile piyasa değerinin toplamıdır.

2- İnsan sermayesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretebilme kabiliyeti, çalışanların yetenekleri
ve fikir yapılarıdır.
b) İnsan sermayesinin 3 temel unsuru vardır, bunlar: yetenek, ilişkiler ve değerlerdir.
c) İlişkiler boyutu bireylerin kişisel değerleri kapsamında o faaliyeti anlamlı algılayıp
algılamadıklarını göstermektedir. Değerler bireyin derin veya yüzeysel ilişkiler kurmasında
önemli bir unsurdur.
d) Yetenek üç farklı türden oluşmaktadır; Profesyonel yetenek, sosyal yetenek ve ticari
yetenektir.
e) Ticari yetenek ise, değer yaratıcı faaliyetlerde işletme dışı ortaklar ve müşterilerle birlikte
çalışabilme yeteneğidir.

3- Aşağıdakilerden hangisi ilişkiler üzerine yapılan çalışmalarda, bireyler arası bilgi
paylaşımında farklılık yaratan dört durumdan biri değildir?
a) Yardımlaşmaya dayanan arkadaşça ilişkiler veya rekabete dayalı düşmanca ilişkiler
b) Denkler arası ilişkiler veya statü farkı olan kişiler arasındaki ilişkiler
c) Kültürel ilişkiler
d) Yoğun veya yüzeysel ilişkiler
e) Sosyal, duygusal ve informal ilişkiler ile formal ve göreve odaklanmış ilişkilerdir.
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4- Aşağıdakilerden hangisi Skandia pusulasındaki odaklardan biri değildir?
a) Yenileme ve geliştirme odağı
b) Mülkiyet odağı
c) Süreç odağı
d) İnsan odağı
e) Finansal odak

5- Yapısal sermayeye ilişkin şağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yapısal sermaye bilginin işletmeye ait olması ile yaratılır.
b) Yapısal sermayeyi ‘geceleri eve gitmeyen bilgi’, ‘çalışanları optimum entelektüel performans
göstermeleri için destekleyen yapı’ olarak tanımlamaktadır.
c) Yapısal sermaye işletmeye aittir ve bu paylaşılabilir, yeniden üretilebilir.
d) Yapısal sermaye işletmenin geçmişteki maddi olmayan varlıklarından kaynaklanan
potansiyeli ifade etmektedir ve ilişkisel sermaye adıyla da anılmaktadır.
e) Yapısal sermayeyi yaratan unsurlar organizasyonel varlıklar ve organizasyonel yetenekler
olmak üzere iki grupta ele toplanabilir.

Cevaplar
1-e
2-c
3-c
4-b
5-d
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13. DEĞİŞİM YARATICILIK VE YENİLİK YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Değişim İhtiyacı ve Yeni Yaklaşımların Değişim Odağı
13.2. Yaratıcılık Yönetimi
13.3. Yenilik Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yenilik neden günümüz işletmeleri için önemlidir?
Yenilik ve yaratıcılık ararsında ne fark vardır?
Yenilik (inovasyon) ve buluş (icad) ararsında ne fark vardır?
İşletmelerde yenilik yönetiminin aşamaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Yenilik, yaratıcılık, değişim, inovasyon
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Giriş
Günümüz organizasyonlarının rekabette öne çıkmasının en önemli araçlarından biri,
sürekli değişen müşteri ihtiyaç ve isteklerine cevap verecek yeni ürün, süreç, yöntem ve
yaklaşımları ortaya koyabilmeleridir. Bu nedenle günümüz işletmeleri bir yandan sürekli
değişime uyum sağlama, diğer yandan müşterilerine sunacakları yeniliklerle geleceğe
rakiplerinden önde varma yarışı içindedirler. Bu yarışın kilit faktörü yeniliği ortaya koyacak
insan zekası, yaratıcılığı ve üretkenliğidir. Bu nedenle yeniliğe liderlik etmek 21. yüzyıl
işletmelerinin ve akademisyenlerin en fazla mesai harcadıkları konulardan biridir. Bu
bölümde öncelikle yenilik ihtiyacı ve yeni yaklaşımların değişim odağı vurgulanacaktır. Daha
sonra yenilik (inovasyon), yaratıcılık, icat (keşif), teknoloji gibi birbiriyle içiçe giren
kavramlar açıklanacak ve yenilik yönetiminin farklı aşamaları anlatılacaktır.
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13.1. Değişim İhtiyacı ve Yeni Yaklaşımların değişim Odağı

Günümüzde işletmelerin başarısı için değişimi başkalarından önce yaratmanın önemi
vurgulamaktadır. Örneğin, televizyon kullanımının yaygınlaşması (50 milyon kişiye
ulaşması) 15 yıl almışken, internet kullanımının yaygınlaşması (kullanıcısı sayısı 50 milyona
ulaşması) 5 yıl almıştırcxvii, 1994’de yılında tüm dünyadaki 26 milyon cep telefonu satışı, 5 yıl
sonunda 500 milyona ulaşmıştırcxviii. Bu hızlı değişim, bir çok işletmenin varlığını devam
ettirmesini güçleştirmiş ya da en azından bu değişime cevap vermek için hızlı olmaya,
hantallıktan kurtulmaya ve değişmeye yöneltmiştir. Yönetim biliminin geleneksel
yaklaşımları yeni işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayamayınca, toplam kalite yönetimi, süreç
yenileme, küçülme, yalınlaşma, öğrenen organizasyon, entelektüel sermaye, çevik yönetim
gibi pek çok yeni yönetim yaklaşımları gündeme gelmiştir. Yönetim bilimindeki bu değişim
Tablo 13.1 gösterilmektedir.cxix
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Tablo 13.1 İşletme Yönetimindeki Gelişmeler

Kaynak: Charles M. Savage, ‘Intellectual Capital-Lifeless without Emotional
Capital’, Measuring & Valuing Intellectual Capital 16-17 June 1998, London s.33.’den
aktaran Arıkboğa (2014), Yönetim Becerileri, Der Yayınları, İstanbul, 79.

Yukarıda kısaca özetlenen değişim sürecinde işletmelere rekabet avantajı
sağlayacak kilit roldeki faktör yenilik yaratma ve yaygınlaştırmaktır. Sürdürülebilri bir
rekabet üstünlüğü için gerekli yeniliği yaratmada insan faktörü 21. Yy ın en önemli üretim
faktörü olarak dikkat çekmekte, insanın yaratıcı ve yenilikçi kapasitesini ortaya çıkaracak
yöntm ve liderlik süreçleri önem taşımaktadır. Örneğin, toplam kalite yönetimi yaklaşımı
insan unsurunu, faaliyetleri ve nihai ürünü belirleyen dış müşteriler ve üretimi gerçekleştiren,
onu sürekli geliştiren iç müşteriler (çalışanlar) olarak odak noktasına oturtmuştur.
Öğrenenorganizaslarda insan faktörü işletme içinde bilgi toplama ve işleme kapasitesine
sahip, yaratıcılığı ortaya çıkartabilecek olan yegane unsur olarak görülmektedir.
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Başarılı işletmelerin ekonomideki ağırlıkları incelendiğinde tarihsel olarak
geçmişte tarım toplumları, sonraları endüstri toplumları bugün ise bilgi toplumları önem
kazanmıştır. Geçmişte ülkelerin gelişmişlik düzeyleri belirlenirken, ekonomi içinde tarım ve
sanayi sektörlerinin ağırlıkları göz önünde tutulurken, bugün Dünya Bankası tarafından yeni
bir kriter olarak Gayri Safi Milli Bilgi kullanılmaktadır. İşletmecilik derslerinde geçmişte dört
üretim faktörü olarak emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimci anlatılırken bugün yeni
yayınlarda bunlara bilgi de eklenerek artık beş faktörden söz edilmektedir. Geleneksel üretim
faktörlerinde azalan verim kanunu geçerliliğini korurken bilgi daha yoğun olarak
kullanıldığında üretim artışına etkisi azalan değil artan verim yaratmaktadırcxx. Bu nedenle
bilginin etkin kullanımının ekonomi üzerindeki etkileri hızla artmakta ve buna bağlı bazı
sorunlar oluşmaktadır. Özellikle bilginin az bulunurluğu varsayımının ortadan kalkmasıyla
eskiden karşı karşıya olunan bilgi eksikliği (bilgi darboğazı) aşılmış, ancak şimdi de yeterli
bilgi olduğunda bununla ne yapılacağına karar verilememesi yani düşünce eksikliği (düşünce
darboğazı) karşımıza çıkmaktadır cxxi . Bugün bilgiyi elde etmek ve kullanmak her
zamankinden daha önemli, ancak bilgiyi kullanma şekli bilginin kendisinden daha da
önemlidir. Bu gerçekleştirilmezse toplanan bilgi ne yapılacağı bilinmeyen bir yığın haline
gelir ki bu da etkin çalışmayı önleyen bir faktördür. İşletme yönetimindeki yeni yaklaşımlar
öncelikli olarak bilginin toplanması sonra ise bunların etkin olarak işletmede yaratıcılığın
ortaya çıkması ve devam ettirilmesini sağlayacak unsurlar taşımaktadır. Tablo ????’de
görüldüğü gibi işletme yönetiminde en karmaşık teknolojiler yerine işe ve yapıya uygun
teknolojilerin seçilmesi ve kullanılması, dış çevreye duyarlı olunması, çalışanın
güçlendirilmesi ve buna olanak tanıyan yönetim, liderlik biçimlerinin uygulanması yaygınlık
kazanmaktadır. İnsan artık işletmenin çalışmalarında odak noktasını oluşturmakta, yaratıcı
kapasitesini kullanarak yenilik ortaya koyup işletmelerin geleceğe önde varmasına imkan
sağlamaktadırlar.cxxii

13.2. Yaratıcılık Yönetimi

20. yüzyılın başında sadece beden gücünden yararlanılan, canlı makinalar olarak pasif
bir unsur şeklinde değerlendirilen insan faktörü, yüzyılın sonunda bilgi çağına geçişle
beraber, zihin gücünden yararlanılan önemli bir kaynak olarak aktif bir rol almış ve tüm
süreçlerde merkezi bir konumda tutulmuştur. 21. Yüzyıl işletmeleri yaratıcı insan modeli
üzerine inşa edilmeye çalışılmaktadır. S. Covey yaratıcı insan modelini, insanların yedi temel
alışkanlığı takip etmesi ile açıklamaktadır. Bu 7 alışkanlığın takip edilmesi bireysel (özel)
başarılara, ekip başarılarına ve yenilenmeye imkan verecektir:
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Bireysel (özel) zaferler: Bireyin karakterinin, başkalarından bağımsız işler
başarma yeteneklerinin gelişmedir. Aşağıdaki alışkanlıklar buna hizmet etmektedir:
1-proaktif olmak
2-sonucu düşünerek işe başlamak
3-öncelikli işleri öne almak

Takım (genel) zaferler: Ekip çalışması, işbirliği, etkili iletişim gibi, birarada
iş yapma konusunda çalışanın kişiliğini etkileyen gelişme alanlarıdır. Aşağıdaki alışkanlıklar
buna hizmet etmektedir:
4-kazan/kazan ilişkileri geliştirmek
5-önce anlamaya sonra anlaşılmaya çalışmak
6-sinerjik olmak

Yenileme: Kişinin yeni bir düzeyde kişiliğini deniyimlemesi, bir anlamda
kendini gerçekleştirmesidir. Aşağıdaki alışkanlıklar buna hizmet etmektedir:
7-kendini yenilemek

Gelişmiş ülkelerden başlamak üzere, yüksek öğrenim görmüş, bapımsızlığına
düşkün, insan olmaktan kaynaklanan haklarını bilen ve kişisel olarak gelişimini önemli gören,
eleştirel bakış açısında sahip insan kaynağı nicelik ve nitelik olarak artış göstermektedir. Bu
insan kaynağının,
-insan onuruna yakışır muamele görmek,
-fikir, inanç ve düşüncelerine saygı görmek,
-severek ve heyecan duyarak iş yapmak,
-ilerlemek, gelişmek, kendini gerçekleştirmek gibi istek ve ihtiyaçları
bulunmaktadır. Bu durum insan kaynağını yönetmeyi her zmankinden karmaşık bir hale
sokmuş, klasik yaklaşımın ileri sürdüğü motivasyon ve liderlik yaklaşımları bu ihtiyaca cevap
veremez olmuştur. Bilgiyi üreten ve yayan insan zihni ve yaratıcılığı işletme yönetiminde
önem kazandıkça, söz konusu bu insan faktörünü yaratıcı kapasitesini açığa çıkaracak şekilde
etkili olarak yönlendirme çabaları artmıştır. Bu çabaların asıl odağı, bireyin sadakat ve
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uysallığını sağlamak değil; yaratıcı ve yenilikçi yönelerini açığa çıkararak entelektüel
sermayeye katkı sağlamak olmuştur.

Yaratıcılık yönetimine ilişkin örgütsel çaba ve odak noktaları aşağıdaki
maddelerle özetlenebilir:
1-Yaratıcılık yönetimi genel olarak, düşünme ve yorumlama yeteneklerini
geliştirmeye uygun ortam hazırlamakla ilgilidir.

2-Yaratıcılık yönetimi kişisel yetkinliklerin artırılmasına vurgu yapar.
Yetkinlikler bireysel gelişmelerle ilişkilidir.
-Bireyin deneyim kazanacağı iş tecribeleri
-gelişeceği eğitim programları
-iş başında eğitim ve sürekli öğrenme ortamının inşası önemli konular
arasındadır.

3-Motivasyon kavramı yeniden düşünülmüş ve aşağıdaki alanlarda gelişmeler
olmuştur:
-eknomik motivasyonu sağlayan parasal teşvik sistemleri
-katılımcılığı ve olumlu iş tutumlarını pekiştiren, iş zenginleştirme, kalite
çemberleri, özel gelişim grupları vb. yöntemler
-aidiyet hissini geliştiren ve ortak değerler yaratan işletme kültürü, iklimi vb.

4-Personel idaresinden, stratejik insan kaynakları yönetimine bir geçiş
zorunluluğu söz konusudur.
-insan kaynağına taahüt eden iş güvencesi,
-tatmin edici ücret politikası, düşük ücretin düşük işgücü maaliyeti olmadığını
kabul etmek, performans artışlarında teşvik primleri, uygun ortam varsa ortaklık verme,
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-bilgi paylaşımını kolaylaştıran ve teşvik eden sistemler, eğitim ve beceri
geliştirme fırsatları, işgücünü çapraz kullanma ve çapraz eğitim,
-şirket içinde yükselme, kariyer gelişim programları, koçluk,
-çalınlar arasında eşitlik, etkili geri bildirim ve ileri bildirim, etkili perfomans
ölçme yöntemleri

5-Yaratıcılık yönetimi, insan sermayesinin etkili yönetimini, bilgi taşıma ve
yayma (aktarma – harekete geçirme) sisteminin oluşturulmasını zorunlu kılar. Bir diğer
deyişle etkili bilgi ve iletişim araç ve yöntemlerini ve stratejik bilgi yönetimini gerekli
kılar.

13.3. Yenilik Yönetimi
Yenilik yapmak genel olarak yeni bir şeyler ortaya çıkarmak anlamına gelmektir. Bu
yeni şey bir cihaz, fikir, metot vb. olabilir.

Yenilik liderliği genel olarak 3 farklı sorumluluk gerektirmektedir:
-Fikir hasatı
-Üretken bireyleri motive temek
-Takım inşa etmek
-Değişime direnci kırmak
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Uygulamalar

242

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde öncelikle yenilik ihtiyacı ve yeni yaklaşımların değişim odağı
vurgulanacaktır. Daha sonra yenilik (inovasyon), yaratıcılık, icat (keşif), teknoloji gibi
birbiriyle içiçe giren kavramlar açıklanacak ve yenilik yönetiminin farklı aşamaları
anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Değişim sürecinde işletmelere rekabet avantajı sağlayacak kilit roldeki faktör
yenilik yaratma ve yaygınlaştırmaktır.
b) Sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü için gerekli yeniliği yaratmada insan faktörü
21. yüzyılın en önemli üretim faktörü olarak dikkat çekmekte, insanın yaratıcı ve yenilikçi
kapasitesini ortaya çıkaracak yöntem ve liderlik süreçleri önem taşımaktadır.
c) Toplam kalite yönetimi yaklaşımı insan unsurunu, faaliyetleri ve nihai ürünü
belirleyen dış müşteriler ve üretimi gerçekleştiren, onu sürekli geliştiren iç müşteriler
(çalışanlar) olarak odak noktasına oturtarak yeniliğin önemini vurgulamıştır.
d) İşletme yönetiminde yenilik yaratmadan sürekli aynı ürünleri üreterek başarı
sağlamak da mümkündür.
e) Öğrenen organizaslar insan faktörü işletme içinde bilgi toplama ve işleme
kapasitesine sahip, yaratıcılığı ortaya çıkartabilecek olan yegane unsur olarak görerek;
yeniliğin önemini vurgulamıştır.

2) Yaratıcılık yönetimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yaratıcılık yönetimi genel olarak, düşünme ve yorumlama yeteneklerini
geliştirmeye uygun ortam hazırlamakla ilgilidir.
b) Yaratıcılık yönetimi kişisel yetkinliklerin artırılmasına vurgu yapar. Yetkinlikler
bireysel gelişmelerle ilişkilidir.
c) Motivasyon kavramı yaratıcılık yönetimiyle beraber yeniden düşünülmüş, eknomik
motivasyonu sağlayan parasal teşvik sistemleri, katılımcılığı ve olumlu iş tutumlarını
pekiştiren, iş zenginleştirme, kalite çemberleri, özel gelişim grupları vb. yöntemler, aidiyet
hissini geliştiren ve ortak değerler yaratan işletme kültürü, iklimi vb. alanlarda gelişmeler
oluştur.
d) Personel idaresinden, stratejik insan kaynakları yönetimine bir geçiş zorunluluğu
söz konusu olmuştur.
e) Yaratıcılık doğuştan gelen özel bir yetenek olduğu için yönetilmesi pek mümkün
değildir.

245

3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Başarılı işletmelerin ekonomideki ağırlıkları incelendiğinde tarihsel olarak geçmişte
tarım toplumları, sonraları endüstri toplumları bugün ise bilgi toplumları önem kazanmıştır.
b)İşletme yönetiminde mutlaka dış çevreye odaklanmak, değişmek ve yenilik yapmak
gerekli değildir.
c) Geleneksel üretim faktörlerinde azalan verim kanunu geçerliliğini korurken bilgi
daha yoğun olarak kullanıldığında üretim artışına etkisi azalan değil artan verim
yaratmaktadır.
d) Bilginin az bulunurluğu varsayımının ortadan kalkmasıyla eskiden karşı karşıya
olunan bilgi eksikliği (bilgi darboğazı) aşılmış, ancak şimdi de yeterli bilgi olduğunda
bununla ne yapılacağına karar verilememesi yani düşünce eksikliği (düşünce darboğazı)
karşımıza çıkmaktadır.
e) Bugün bilgiyi elde etmek ve kullanmak her zamankinden daha önemli, ancak bilgiyi
kullanma şekli bilginin kendisinden daha da önemlidir.

4) Aiağıdakilerden hangisi yenilik yönetiminin sorumluluğunda olamaz?
a) Fikir hasatı yapmak
b) Üretken bireyleri motive temek
c) Sıkı kontrol ve maliyet analizleri yapmak
d) Takım inşa etmek
e) Değişime direnci kırmak

Cevaplar
1) d
2) e
3) b
4)c
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14. ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Endüstri 4.0 Ve Dijital Dönüşüm
14.2. Endüstri 4.0’a dair Temel Kavramlar
14.3. İşletme Yönetimi ve Dijital Dönüşüm
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Endüstri 4.0 nedir?
Dijital dönüşüme konu olan çığır açıcı teknolojiler nelerdir?
İşletme yönetimi dijital dönüşümden nasıl etkilenecektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Endüstri 4.0, dijital dönüşüm, akıllı ürün, akıllı fabrika, otomatik veri paylaşımı, siber
fiziksel sistemler, nesnelerin interneti
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Giriş
1990’larda başlayan teknolojik gelişmeler ivme kazanarak 21. Yüzyılda da devam
etmektedir. Çığır açıcı yeni teknolojilerle tüm süreçlerin dijitalleşmesi işletmeleri büyük bir
değişimin eğişine getirmiştir. Bu bölümde işletme yönetiminin geleceğine yönelik tartışmalar
yapabilmek için günümüzün en öenmli değişim trandleri ve kavramları açıklanmaya
çalışılacaktır.
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14.1. Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0

Günümüzde pek çok yeni çığır açıcı teknolojiyle karşı karşıyayız.
teknolojiere uyum sağlamak için dijital bir dönüşümden geçiyorlar.

İşletmeler bu

Endüstri 4.0 kavramından ilk kez 2011 yılında Almanya’da yüksek teknoloji
stratejilerine dayalı Alman ekonomi politikası hakkında önerilerde sunulurken dile
getirilmiştir. Kavram siber fiziksel sistemler, nesnelerin internet gibi dördüncü teknoloji
devriminin itici gücü olan çığır açıcı teknolojilerin sağladığı dönüşüme dayanmaktadır.

Endüstrinin dijital dönüşümü günümüzde hala devam etmekte olan bir süreçtir ve
aşağıdaki aşamaları kapsamaktadır:
1-Üretimin dijitalleşmesi: Yönetim ve üretim planlaması için yeni bilgi
sistemleri;
2- Otomasyonun dijitalleşmesi: Üretim hatları ve makinelerden veri toplama
sistemleri;
3-Otomatik veri paylaşımı: Tedarik zinciri, üretim ve dış lojistiği birbirine
bağlamak

Endüstri 4.0’ın en önemli özelliği, akıllı (veri depolayabilen ve paylaşabilen –
internete bağlı) ekipmanlar sunarak, büyük verinin kullanımına imkan tanıyarak, şehir içi
üretimi mümkün kılarak rekabetçiliği artırmasıdır.

Endüstri 4.0’ın 4 anahtar bileşeni bulunmaktadır.cxxiii Bunlar:
-siberfiziksel sistemler (gerçek ve sanal dünya arasında bağlantı kuran sistemler)
-IoT (akıllı nesneler, internete bağlı nesneler) ve IoS (hizmetlerin internet)
-makineler arası iletişim
-akıllı ürünlerdir.
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Tablo 14.1 bu temel bileşenler devamında endüstri 4.0’ın yayılmasını sağlayan
kavramları özetlemektedir.

Tablo 14.1 Endüstri 4.0’ın Yaygınlaşmasında Temel Kavramlar
İFADE / TEMEL KAVRAM
Akıllı fabrika,
akıllı üretim,
zeki fabrika,
geleceğin fabrikası

AÇIKLAMASI
Geleceğin fabrikası üretim hattının
sensörler ve otonom sistemlerle donatıldığı,
esnek, dinamik olacaktır.
Makine ve teçhizat, kendi kendini
optimize etme ve otonom karar verme
yoluyla süreçleri geliştirme kabiliyetine
sahip olacak, yani akıllı olacaktır.

Ürün ve hizmet geliştirmede yeni
Ürün
ve
hizmet
gelişimi
sistemler
kişiselleştirilecektir. Bu bağlamda açık
inovasyon, ürün hafızasının yanında ürün
zekası çok önemli yaklaşımlar olacaktır.
Kendi kendini organize etme
(self-organization)

Üretimdeki tüm tedarik ve üretim
zincirindeki
süreçlerde
değişiklikler
olacaktır.
Bu değişiklik tedarikten lojistiğe
tüm değişim süreçleri ve ürünün yaşam
döngüsü üzerinde etkili olacaktır. Tüm bu
değişimlerle beraber, üretim süreçleri
organizasyonun tüm sınırlarıyla yakından
bağlantılı olacaktır.
Tedarik ve zinciri ve lojistikdeki bu
değişiklikler organizasyonda büyük bir
ademi merkeziyet (merkezden uzaklaşma)
gerektirmektedir. Böylece klasik üretim
hiyerarşisinde bir parçalanmave merkezi
olmayan
kendi
kendine
örgütleme
(organize etme) yönünde bir değişiklik
oluşacaktır.

Kaynak: Roblek, V., Meško, M., & Krapež, A. (2016). A complex view of industry 4.0. SAGE
Open, 6(2), 2158244016653987.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çığır açıcı dijital teknolojiler ve işletme yönetiminin geleceğine yönelik
tartışmalar ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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Selim Yazıcı, Öğrenen Organizasyonlar, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.,
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