SAĞLIK İŞLETMELERİNDE
TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
SAĞLIK YÖNETİMİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZLEM ATAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
SAĞLIK YÖNETİMİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE
TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

Dr. Öğretim Üyesi Özlem ATAN

Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖN SÖZ
Bilgi ekonomisi çağında tüm işletmelerin olduğu gibi sağlık işletmelerinin de
teknolojiyi üretmesi, yakından takip etmesi, transfer etmesi ve uyarlaması oldukça önemlidir.
Teknolojiyi yönetmek bilinçli çabaların ürünüdür. Teknoloji hem sağlık sorunlarına etkili
çözümler bulmada hem de tüm paydaşların memnuniyet ve tatmininde etkili role sahiptir.
Bu çalışmada sağlık işletmelerinde teknoloji yönetimi konusu 14 bölümde ele
alınacaktır.
Bu çalışmanın hazırlanmasında manevi desteği olan ailem başta olmak üzere katkısı
olan herkese teşekkürlerimi sunarım.

Dr. Öğretim Üyesi Özlem ATAN

I

İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ....................................................................................................................................... I
İÇİNDEKİLER.......................................................................................................................... II
KISALTMALAR ..................................................................................................................... XI
YAZAR NOTU .......................................................................................................................XII
1. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE TEKNOLOJİ KAVRAMI İLE TEKNOLOJİK DÜZEY VE
TEKNOLOJİK GELİŞİM .......................................................................................................... 1
1.1. Teknoloji Kavramı .............................................................................................................. 7
1.1.1. Genel İşletmecilikte Teknoloji Kavramı .......................................................................... 7
1.1.2. Sağlık Biliminde Teknoloji Kavramı ............................................................................... 9
1.2. Teknolojik Gelişmeyi Açıklamaya Yönelik 2 Temel Yaklaşım ....................................... 10
1.2.1. Neoklasik iktisadın Teknolojik Gelişme Yaklaşımı....................................................... 10
1.2.2. Evrimci iktisadın Teknolojik Gelişme Yaklaşımı .......................................................... 11
1.3. Sağlık Teknolojisinin Gelişimi.......................................................................................... 12
2. SAĞLIK TEKNOLOJİSİ YÖNETİMİ VE KADEMELERİ ............................................... 21
2.1. Teknoloji Yönetimi ........................................................................................................... 27
2.1.1. Teknoloji Yönetimine Mikro Yaklaşım ......................................................................... 27
2.1.2. Teknoloji Yönetimine Makro Yaklaşım ........................................................................ 27
2.1.3. Teknoloji Temini İçin Seçenekler .................................................................................. 27
2.1.4. Teknoloji Yönetimi (TY)’nin İçerdiği Konular ............................................................. 28
2.1.5. Teknoloji Yönetimi ve Diğer Yönetim Türleri ile İlişkisi ............................................. 28
2.2. Sağlık Teknolojisi Yönetimi (STY) .................................................................................. 29
2.2.1. STY’nin Avrupa’da Ortaya Çıkışı ................................................................................. 29
2.2.2. STY ve Avrupa Birliği ................................................................................................... 30
2.3. Sağlık Teknolojisinin Yönetim Kademeleri...................................................................... 31

II

2.3.1. Sağlık Sektöründe Ülke Düzeyi Teknoloji Yönetimi .................................................... 31
2.3.2. Sağlık İşletmelerinde Birim Düzeyi Teknoloji Yönetimi .............................................. 31
3. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE VE YÖNETİMİ ................ 37
3.1.

Ekonomik Çağlar ....................................................................................................... 41

3.1.1. Bilgi Ekonomisi Çağına Geçiş ....................................................................................... 41
3.1.2. Bilgi Ekonomisi Çağında Önem Taşıyan Kavramlar ..................................................... 41
3.1.3. Tarihsel Süreçte işletmelerin Değişen Sermaye Anlayışı .............................................. 42
3.2. Entelektüel Sermayenin Tanımı ve Tarihsel Süreci .......................................................... 42
3.2.1. ES İle İlgili Çalışmaların Kuramsal Olarak Ulaştığı Bazı Sonuçlar .............................. 43
3.2.2. ES’nin Ölçülmesi ........................................................................................................... 43
3.2.3.

ES Ölçümünün Sağlık İşletmelerine Sağlayacağı Bazı Avantajlar ........................... 44

3.2.4.

Entelektüel Sermayeyi Ölçme Zorlukları .................................................................. 44

3.2.5.

Entelektüel Sermayenin En Kısa Formülü ................................................................ 45

3.2.6.

Entelektüel Sermaye ile İlgili Bazı Kavramlar .......................................................... 45

3.2.7.

Bazı ES Modelleri ..................................................................................................... 46

3.2.7.1.

Dengelenmiş Başarı Karnesi (Balanced Scorecard) Modeli .................................. 46

4. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE VE YÖNETİMİ (2) .......... 52
4.1. Bazı Es Modelleri .............................................................................................................. 54
4.1.1. Soyut Varlıkları İzleme Modeli...................................................................................... 54
4.1.2. Skandia Değer Şeması Modeli ....................................................................................... 55
4.1.3. Skandia Pusulası Modeli ................................................................................................ 56
4.1.4. Kavramsal Model ........................................................................................................... 57
4.2. Entelektüel Sermaye Ana ve Alt Unsurları ....................................................................... 58
4.3. Entelektüel Sermaye Unsurlarının Birbiriyle Etkileşimi .................................................. 58
4.4. ES Unsurları ...................................................................................................................... 59

III

4.4.1. İnsan sermayesi .............................................................................................................. 59
4.4.2. İlişkisel Sermaye / Müşteri Sermayesi ........................................................................... 61
4.4.3. Yapısal Sermaye / Organizasyonel Sermaye ................................................................. 62
5. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE YETENEK YÖNETİMİ .................................................... 66
5.1.3.

T Formülü: Dünya’dan Bir Örnek ............................................................................. 68

5.2.

Yetenek Kavramı ....................................................................................................... 68

5.3.

Yetenek Yönetimi ...................................................................................................... 69

5.3.1.

Yetenek Yönetimi Kavramının Doğuşu .................................................................... 69

5.3.2.

Yetenek Yönetiminin Önem Kazanması ................................................................... 69

5.3.3.

Stratejik Yetenek Yönetimi ....................................................................................... 70

5.3.4.

Roller ve Sorumluluklar ............................................................................................ 70

5.3.5.

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yetenek Yönetiminin Karşılaştırılması .................... 71

5.3.6.

Stratejik Yetenek Yönetimi Sürecinin Aşamaları ..................................................... 71

5.3.7.

Yetenek Yönetiminin Önündeki Engeller ................................................................. 75

5.4. Klasik Kariyer Yaklaşımından Yeni Kariyer Yaklaşımına ............................................... 75
6. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE İNOVASYON YÖNETİMİ (1) ......................................... 80
6.1.

İnovasyon Kavramına Giriş ....................................................................................... 86

6.2.

İnovasyonun Önemi ................................................................................................... 86

6.3.

Yaratıcılık ve İnovasyon ............................................................................................ 86

6.4.

İnovasyon Nedir? ....................................................................................................... 87

6.4.1.

Yaratıcılık ve İnovasyon (Yenileşim) Süreci ............................................................ 88

6.4.2.

Yaratıcı Bireylerin Özellikleri ................................................................................... 89

7. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE İNOVASYON YÖNETİMİ (2) ......................................... 95
7.1.

İnovasyon / Yenilikçilik / Yenileşim ....................................................................... 101

7.2.

İnovasyon Çeşitleri .................................................................................................. 101

IV

7.2.1.

Ürün ve Hizmet İnovasyonu .................................................................................... 102

7.2.2.

Süreç İnovasyonu .................................................................................................... 103

7.2.3.

Pazarlama İnovasyonu ............................................................................................. 103

7.2.4.

Yapısal İnovasyon ................................................................................................... 104

7.2.5. Sosyal İnovasyon.......................................................................................................... 104
7.3.

İnovasyon Kaynakları .............................................................................................. 105

7.4. Yeni Ekonomide İnovasyonun Yeri ................................................................................ 106
8. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE AR-GE YÖNETİMİ ........................................................ 112
8.1. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Kavramı ..................................................................... 114
8.2

. Ar-Ge’nin Önemi ................................................................................................... 115

8.3. Ar-Ge Türleri................................................................................................................... 117
8.3.1. Temel Araştırma ........................................................................................................... 118
8.3.1.1. Salt Temel Araştırma ................................................................................................ 118
8.3.1.2. Güdümlü Temel Araştırma........................................................................................ 118
8.3.2. Uygulamalı Araştırma .................................................................................................. 118
8.3.3. Deneysel Geliştirme ..................................................................................................... 119
8.3.4. Ar-Ge Türlerini Ayırt Etme Ölçütleri .......................................................................... 119
9. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE AR-GE YÖNETİMİ (2)................................................... 124
9.1. Ar-Ge Dışında Tutulacak Faaliyetler .............................................................................. 126
9.1.1. Eğitim ve Öğretim ........................................................................................................ 126
9.1.2. İlgili Diğer Bilimsel ve Teknolojik Etkinlikler ............................................................ 126
9.1.3. Diğer Sınai Faaliyetler ................................................................................................. 126
9.1.4. Yönetim ve Diğer Destek Etkinlikleri .......................................................................... 126
9.2.

Ar-Ge Personeli ....................................................................................................... 127

9.3.

Yenilik ve Buluşların Korunması ............................................................................ 127

V

9.3.1. Patent ............................................................................................................................ 128
9.3.2. Sınai Mülkiyetin Korunması: ....................................................................................... 128
9.4.

Üniversite-Sanayi İşbirliği ....................................................................................... 129

9.4.1. Amaçları ....................................................................................................................... 129
9.4.2. Kanalları ....................................................................................................................... 129
9.5.

SAGEM (Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü) ................................................. 130

9.5.1. SAGEM’in Görevleri ve Yürütülen Faaliyetler ........................................................... 130
9.5.2. SAGEM Ar-Ge ............................................................................................................. 131
10.

SAĞLIK TEKNİK VE TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRME AŞAMALARI ....... 135

10.1.

Yeni Teknoloji ve Teknikleri Uygulama Aşamaları ............................................... 137

10.2.

Sağlık Donanımlarını Geliştirme Aşamaları ........................................................... 137

10.2.1. Araştırma ve Geliştirme Aşaması .............................................................................. 138
10.2.2. Uygulama ve Yayılma Aşaması ................................................................................. 138
10.2.2.1. Temel Araştırma Basamağı ..................................................................................... 138
10.2.2.2. Uygulamalı Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Basamağı ........................................ 139
10.2.3. Değerlendirme ve Düzenleme Aşaması ..................................................................... 141
10.3.

İlaçları Geliştirme Aşamaları................................................................................... 142

10.4.

Yönetim Teknolojilerinin Yönetimi ........................................................................ 143

11.

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE BİLGİ YÖNETİMİ ............................................... 147

11.1.

Bilgi Çağı ve Bilgi Toplumu ................................................................................... 149

11.2.

Bilgi Örgütleri / Bilgi İşletmeleri / Bilgi İşçileri ..................................................... 149

11.3. Bilginin Önemli Boyutları ............................................................................................. 149
11.4. Bilgi Hiyeraşisi .............................................................................................................. 150
11.4.1. Fiziksel Süreç Nedir? ................................................................................................. 150
11.4.2. Veri Nedir? ................................................................................................................. 151

VI

11.4.3. Enformasyon Nedir? .................................................................................................. 151
11.4.4. Bilgi Nedir? ................................................................................................................ 152
11.4.5. Fiziksel Süreç, Veri ve Enformasyon ......................................................................... 152
11.4.6. Veri, Enformasyon ve Bilgi Arasındaki Fark............................................................. 152
11.4.7. Akıl / Hikmet Nedir? ................................................................................................. 153
11.4.8. Veri, Enformasyon, Bilgi ve Akıl Yönetimi .............................................................. 154
11.5. Bilgi Türleri ................................................................................................................... 154
11.5.1. Örtülü Bilgi ................................................................................................................ 154
11.5.2. Açık Bilgi ................................................................................................................... 155
11.5.3. Örtülü Bilginin Açık Bilgiye Dönüşümü ................................................................... 156
12.

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE BİLGİ YÖNETİMİ (2) ......................................... 159

12.1.

Kurumsal Varlık Olarak Bilgi ................................................................................. 161

12.1.1. Erkollar’in Sınıflandırması ......................................................................................... 161
12.1.2.

Zack’ın Sınıflandırması ....................................................................................... 161

12.2. Sağlık İşletmelerinde Kurumsal Bilgi ........................................................................... 162
12.3. Kurumsal Bilgi Yönetimi .............................................................................................. 162
12.4.

Bilgi Yönetiminin Boyutları .................................................................................... 163

12.4.1. Bireysel Bilgi Yönetimi ............................................................................................. 163
12.4.2. Takım Bilgi Yönetimi ................................................................................................ 163
12.4.3. Organizasyon Bilgi Yönetimi..................................................................................... 163
12.4.4. Organizasyonlar Arası Bilgi Yönetimi ....................................................................... 163
12.5.

Bilgi Yönetiminin Sağlık İşletmelerine Katkısı ...................................................... 164

12.6.

Bilgi Teknolojileri ................................................................................................... 164

12.7.

İletişim Teknolojileri ............................................................................................... 165

12.8.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Örgütsel Yapılara Etkisi .................................... 165

VII

13.

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ VE ALTI SİGMA YAKLAŞIMI ............................. 171

13.1.

Değişim ve Değişim Mühendisliği Nedir? .............................................................. 173

13.1.1. Değişim Mühendisliğinin Aşamaları ......................................................................... 174
13.1.2.

Değişim Mühendisliğini Gerekli Kılan Etkenler ................................................. 174

13.1.2.1. Müşteri .................................................................................................................... 174
13.1.2.2.

Rekabet ................................................................................................................ 175

13.1.2.3.

Değişim ................................................................................................................ 175

13.1.3. Değişim Mühendisliğinin Temel Özellikleri.............................................................. 175
13.1.4. Değişim Mühendisliğinin Temel Unsurları................................................................ 175
13.1.4.1.

Temel ................................................................................................................... 175

13.1.4.2.

Radikal ................................................................................................................. 176

13.1.4.3.

Çarpıcı Gelişme ................................................................................................... 176

13.1.4.4. Süreç ........................................................................................................................ 176
13.2. ALTI SİGMA YAKLAŞIMI ........................................................................................ 176
13.2.1.

Altı Sigma Yaklaşımı Nedir? ............................................................................... 176

13.2.2.

Altı Sigma Yaklaşımının İlkeleri Nelerdir? ......................................................... 177

13.2.2.1. Müşteri Odaklılık .................................................................................................... 178
13.2.2.2.

Verilere Dayalı Yönetim ...................................................................................... 178

13.2.2.3.

Süreç Odaklılık .................................................................................................... 178

13.2.2.4.

Proaktif Yönetim .................................................................................................. 178

13.2.2.5.

Sınırsız İşbirliği .................................................................................................... 178

13.2.2.6.

Mükemmelliğe Yöneliş ve Başarısızlığa Karşı Hoşgörü ..................................... 179

13.2.3. Altı Sigma TÖAİK İyileştirme Modeli ...................................................................... 179
13.2.4. Altı Sigma Yaklaşımının Faydaları ............................................................................ 180
13.2.5. Altı Sigma, Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Standartları: ..... 180

VIII

13.2.6. Türkiye’de Altı Sigma Uygulamaları:........................................................................ 180
14.

ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR ..................................................................... 185

14.1.

Bireysel Öğrenmeden Örgütsel Öğrenmeye ............................................................ 187

14.2.

Örgütsel Öğrenme ve Öğrenen Organizasyonlar..................................................... 187

14.3.

Örgütsel Öğrenme Sürecinin Aşamaları .................................................................. 187

14.3.1. Bilginin Kazanılması .................................................................................................. 187
14.3.2. Bilginin Dağıtılması ................................................................................................... 188
14.3.3. Bilginin Yorumlanması .............................................................................................. 188
14.3.4. Örgütsel Hafıza .......................................................................................................... 188
14.4.

Öğrenen Örgütlere Duyulan İhtiyaç ........................................................................ 189

14.5.

Öğrenen Organizasyonlar ........................................................................................ 189

14.6.

Öğrenen Organizasyonların Öğrenme Yöntemi ...................................................... 190

14.7.

Öğrenen Organizasyon Olma Aşamaları ................................................................. 191

14.8.

Geleneksel Kurumlar ve Öğrenen Organizasyonlarda Öğrenme Özellikleri .......... 192

14.9.

Öğrenen Organizasyon Olma Disiplinleri ............................................................... 193

14.9.1. Paylaşılan bir vizyonun yaratılması ........................................................................... 193
14.9.2. Zihin Modelleri .......................................................................................................... 193
14.9.3. Takım Olarak Öğrenme .............................................................................................. 195
14.9.4. Kişisel Ustalık ............................................................................................................ 195
14.9.5. Sistem Düşüncesi ....................................................................................................... 196

IX

X

KISALTMALAR


TY: Teknoloji Yönetimi



SİTY: Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi

XI

YAZAR NOTU
Sevgili Öğrenciler,
Teknoloji kavramının özünde bilginin üretimi ve kullanımı yatmaktadır. Gerek sağlık
sorunlarının çözümünde gerekse hastaların ve sağlık çalışanlarının memnuniyetini arttırmada
teknolojik gelişmelere uyumun önemi oldukça fazladır. Siz sağlık sektörü çalışanlarının
teknolojiyi kavraması, gelişimini takip etmesi ve adaptasyonu ile yeni bilgi üretimi sektörün
ihtiyaçlarını karşılamada oldukça önemli bir rol oynayacaktır. Bu kitapta teknoloji, teknoloji
yönetimi ve teknoloji yönetimiyle ilişkili kavramlar detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu kitapta
yer alan konuların iyi bir şekilde öğrenilmesi sizlere teknolojiyi anlama, uyum sağlama,
benimseme, takip ve geliştirme yeteneği kazandıracaktır.
İş yaşantınızda ve derslerinizde başarılar dilerim.

XII

1. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE TEKNOLOJİ KAVRAMI İLE
TEKNOLOJİK DÜZEY VE TEKNOLOJİK GELİŞİM

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Teknoloji Kavramı
1.1.1. Genel İşletmecilikte Teknoloji Kavramı
1.1.2. Sağlık Biliminde Teknoloji Kavramı
1.2. Teknolojik Gelişmeyi Açıklamaya Yönelik 2 Temel Yaklaşım
1.2.1. Neoklasik iktisadın Teknolojik Gelişme Yaklaşımı
1.2.2. Evrimci iktisadın Teknolojik Gelişme Yaklaşımı
1.3. Sağlık Teknolojisinin Gelişimi

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Teknoloji nedir? Genel işletmecilikte ve sağlık biliminde teknoloji kavramı nedir?
Açıklayınız.
2) Teknolojik gelişmeyi açıklamaya yönelik 2 temel yaklaşım nelerdir? Açıklayınız.
3) Sağlık teknolojisinin gelişimini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Teknoloji ve kapsamı

Genel işletmecilikte ve Konu ilgili kavramları araştırmak
sağlık biliminde teknolojiyi ve tartışmak yolu ile elde
kavramak
edilecektir.

Teknolojik gelişme

Teknolojik
gelişmeyi
Teknolojik gelişmenin anlaşılması
açıklamaya yönelik 2 temel
yoluyla kazanılacaktır.
yaklaşımı anlamak

Sağlık teknolojisinin gelişimiyle
Sağlık teknolojisinin Sağlık
teknolojisinin ilgili tarihsel sürecin okunması ve
araştırılması
yoluyla
elde
gelişimi
gelişimini kavramak
edilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Teknoloji



Teknolojik Gelişim



Neoklasik iktisat



Evrimci iktisat

5

Giriş
Teknoloji kavramı çok çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Ancak en genel tanımla ‘mal ve
hizmet üretiminde kullanılan üretim bilgisi, bu bilginin türetilmesi ve kullanım becerisi’ olarak
ifade edilebilir.
Bilgi ekonomisi çağında teknoloji artık tüm işletmelerin gelişiminde ve zorlu
piyasalarda rekabet üstünlüğü kazanmalarını sağlamada en temel faktördür.
Sağlık işletmelerinin de vizyon ve misyonunu gerçekleştirmesinde teknoloji oldukça
önemli bir araçtır. Teknolojik gelişmeler hem sağlık sorunlarının çözümünü kolaylaştıracak
hem de hasta ve sağlık çalışanlarının memnuniyetini önemli ölçüde yükseltecektir.
Teknolojik gelişimin genel anlamda ve sağlık teknolojileri anlamında gelişimini
anlamak ve teknolojiye uyum sağlamak oldukça önemlidir.
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1.1. Teknoloji Kavramı
Teknoloji kavramı etimolojik olarak eski Yunancada inşa etmek, örmek, yapmak, zanaat
ya da sanat anlamına gelen “téchne” sözcüğü ile düşünce biçimi anlamına gelen “logia”
sözcüğü ile birleşerek ortaya çıkmıştır.
Bu bağlamda teknoloji kısaca ‘her türlü üretim bilgisi’ olarak tanımlanabilir. Teknoloji
daha uzun bir tanımla ‘mal ve hizmet üretiminde kullanılan üretim bilgisi, bu bilginin
türetilmesi ve kullanım becerisi’ olarak tanımlanabilir.
Kurulum ve Tasarımlama olarak nitelendirilebilir. Öznel olarak belirlenmiş süreç ve
ürünlere dayanmaktadır.
Fiziksel ve Bilgisel olmak üzere 2 kısımdan oluşan bir olgudur. Fiziksel kısım araçlar,
ekipmanlar, teknikler ve süreçlerden oluşurken, Bilgisel kısım yönetimdeki ustalık bilgisi,
üretim, pazarlama, kalite kontrolü ve güvenirlikten oluşmaktadır.
Bilgi, araştırma ve geliştirme sürecidir.
Belirli bir sonuca ulaşmak ya da belirli bir problemi çözmek, belirli işleri yapmak için
bilginin ve eldeki varlıkların kullanımıdır.
Sadece ürünlerdeki teknoloji ile ilgili değil aynı zamanda ürünün kullanım bilgisi,
uygulama ve ürünü geliştirme süreci ile de ilgilidir.
Fiziksel obje, bu objelerin yapım süreci ve objelerdeki anlamın entegrasyonu olarak
tanımlanabilir.
İki farklı unsurdan oluşan bir kavramdır. İlki, her türlü cihaz, donanım ve benzeri
ürünlerin fiziksel unsurları ve diğeri ise, fiziksel unsurların nasıl kullanılacağındaki ve
geliştirilebileceğindeki ustalık bilgisi, süreçler ve benzeri bilgi birikimidir.

1.1.1. Genel İşletmecilikte Teknoloji Kavramı
Teknoloji, yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi, işletmecilikte de önemli bir öğedir.
Teknoloji, işletmecilikte hem dış çevre öğesi, hem de iç çevre öğesidir.
Teknoloji işletmecilikte çok kritik bir öğedir. Böyle olmasının temel nedeni ise; sürekli
değişiyor olmasındandır. Değişen teknolojiye işletmelerin uyum sağlaması işletmelerin
hayatiyetinin sürekliliği için oldukça önemlidir. Çünkü, değişen teknoloji demek; daha az
maliyetle çalışmak demektir. Daha az maliyetle çalışmak ise, rekabet gücünün artması
demektir.
Değişen teknolojiyle birlikte işletmeler daha az işgücüyle çalışma olanağı elde edebilirler,
daha kısa sürelerde daha çok ürün elde edebilirler, atıkların, kayıpların azalmasını
sağlayabilirler.
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Teknoloji günümüzde destekleyici olmanın ötesinde mal ve hizmet üretiminin ve satışının
kendisini gerçekleştirmektedir. Örneğin, internet üzerinden sipariş alma, satış yapma, bazı
hizmetleri sadece internet ortamında sunma, WEB tasarımı, CD vb. teknolojik öğeler,
teknolojiyi baskın bir konuma getirmiştir.
İşletmecilik denilince içerisinde hammadde, mal ve hizmet, işgücü, teknoloji, pazar,
pazarlama, fon, bina, fabrika yeri, yönetici, yönetilenler vb. birçok konu olan geniş bir kavram
çağrışır. Ancak bunlardan bazıları kritik boyuttadır.
Bu öğeleri kritik yapan nedenlerin başında, temelde evrensel olmaları, bir başka deyişle her
şart ve durumda rekabette belirleyici olmaları gelmektedir.
Bir yanda işletme kaynakları, diğer yanda bu kaynakların yönlendirileceği amaçlar ve
ikisinin arasında bunları eşgüdümleyen, ilişkilendiren yönetim vardır.

Şekil 1.1: Genel İşletmecilikte Kritik Ögeler İçerisinde Teknoloji
Bu öğeleri kritik yapan nedenlerin başında, temelde evrensel olmaları, bir başka deyişle
her şart ve durumda rekabette belirleyici olmaları gelmektedir. (Akdemir, 2014, s. 5).
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Şekil 1.2: Maddi ve Maddi Olmayan Teknoloji Örnekleri: Kaynak: Alex Miller,
Strategic Management, Irwin McGraw-Hill, Third Edition, International Edition, 1978, s.120.

1.1.2. Sağlık Biliminde Teknoloji Kavramı
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), "teknoloji" kavramını "sağlık teknolojisi" anlamında şu
şekilde tanımlamaktadır:
‘Teknoloji, bir sağlık probleminin çözümüne önemli katkıda
kullanıcılarıyla birlikte metotların, tekniklerin ve donatımın bir birleşimidir’.

bulunabilen,

Bir başka tanıma göre; "bireylere ve sistemlere tıbbi bakım sağlanması sırasında sağlık
bakım profesyonelleri tarafından kullanılan teknikler, ilaçlar, donatım ve prosedürlerden oluşan
grup / takım / set sağlık teknolojisidir" (Banta ve Behney 1981:74,76).
Birleşik Krallık Sağlık Departmanı’na göre "sağlık personelinin hastalıkları önleme ve
tedavide kullandıkları tüm yöntemler" sağlık teknolojisidir
Görüldüğü gibi, sağlıkla ilgili teknik ve teknolojiler sadece teşhis ve tedavi değil, aynı
zamanda sağlığı koruma ve geliştirme alanlarını da kapsamaktadır.
Sağlık tekniği, sağlık hizmeti vermekte kullanılan her türlü tekniğe verilen bir isimdir.
Sağlık Teknolojisi: Yalnızca ileri teknolojilerin kullanıldığı alet ve makinelerle değil,
herhangi bir alet kullanmadan sadece konuşma yoluyla veya ellerle uygulananlar da dahil olmak
üzere, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti / ürünü üretmek ve arz etmek / vermek amacıyla
başvurulan, sağlıkla ilgili her türlü felsefe, sistem, düşünce, metot, uygulama ve benzeri
teknikler ile, bazı teknikleri sağlık donatımı ve ilaçlar yardımıyla uygulamaya imkan veren
teknolojik uyarlamaların tümünü ifade eden bir kavram, deyim ve nitelemedir.
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Sağlık Tekniği ve Sağlık Teknolojisi kavramları, Tıp Tekniği, Tıbbi Teknik, Tıp
Teknolojisi ve Tıbbi Teknoloji gibi kavramlarının içeriğini de kapsayan, fakat onlardan çok
daha geniş kapsamlı ve bu anlamda daha doğru bir kavram olarak kullanılmaktadır.
İnsangücü tarafından sağlık hizmeti üretmek amacıyla kullanılan bütün SAĞLIK
TEKNİKLERİ şöyle gruplandırılabilir:
- Herhangi bir donatım (malzeme, alet, makine vb.) ve ilaç kullanılmayan, salt kişisel
bilgi ve beceriye dayalı teknikler, (BİLGİ VE BECERİ)
- Donatımdan (malzeme, alet, cihaz ve benzeri) yararlanılan teknikler, (DONATIM)
- İlaçlardan yararlanılan teknikler, (İLAÇ)
- Bu tekniklerin iki veya üçünden bir arada yararlanılan karma teknikler.
Tıbbi Teknoloji kavramına gelince, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar
Yönetmeliği’nde tıbbi teknoloji tanımı; “insanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu,
farmakolojik, kimyasal, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan; fakat,
fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde bir
hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması,
hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması,
değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması, doğum kontrolü veya sadece ilaç
uygulamak amacıyla üretimi, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine
getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların
dokularından da elde edilen ürünler dâhil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya
diğer malzemeler” dir.
Tıbbi teknoloji sektörü, birçok mühendislik disiplinini içermektedir. Bu disiplinler
arasında makine, elektrik-elektronik, kimya, metalürji ve bilgisayar mühendislikleri sayılabilir.
Bu alanlardaki gelişme ve ilerlemeler, tıbbi teknoloji ürünlerine önemli ölçüde yansımaktadır.

1.2. Teknolojik Gelişmeyi Açıklamaya Yönelik 2 Temel Yaklaşım
Teknolojik gelişmeyi açıklamaya yönelik olarak iki temel yaklaşım vardır:
1.

Neoklasik Yaklaşım

2.

Evrimci Yaklaşım

1.2.1. Neoklasik iktisadın Teknolojik Gelişme Yaklaşımı
Teknolojiye neoklasik yaklaşım, neoklasik üretim iktisadının bir parçası konumundadır.
Bu kuramın en önemli özelliklerinden biri, ‘üretim teknolojisini girdi ile çıktı arasındaki ilişkiyi
gösteren üretim fonksiyonu’ ile tanımlamasıdır.
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Neoklasik iktisat teknolojik gelişmeyi üretim fonksiyonu bağlamında ele aldığı için
öncelikle neoklasik üretim fonksiyonu incelenmelidir.
“Neoklasik üretim fonksiyonu, üretim faktörleri seti ile maksimum çıktı arasındaki
teknolojik ilişkileri göstermek ve uzun dönem koşullan altında üretim faktörlerinin göreli
fiyatları ile göreli kullanım miktarları arasındaki ilişkiyi vermek üzere kurulmuş bir bağıntıdır.”
Fonksiyon şu şekilde yazılabilir.
Q=f(K,L) = AKαLβ (1)
lnQ= lnA + αlnK + βlnL (2)

Şekil 1.3: Neoklasik İktisadın Teknolojik Gelişme Yaklaşımı

1.2.2. Evrimci iktisadın Teknolojik Gelişme Yaklaşımı
Evrimci iktisadın teknolojik gelişmeye neoklasik yaklaşımdan önemli ölçüde
ayrışmaktadır. Evrimci iktisadın teknolojik gelişme yaklaşımının üç temel özelliği vardır (Pyka
2002; 256).
1. Yenilik süreci, teknoloji geliştirme yatırımları büyük ölçüde belirsizlik içerirler. Bu
nedenle karar alıcılar tam bilgiye dayalı, ençoklaştırmacı rasyonel kararlar alamazlar. Önceki
deneyimlere göre karar alma, örtük bilgi paylaşımları yeniliğin ortaya çıkışında belirleyici
olmaktadır.
2. Karar alıcı iktisadi ajanlar birbirinden farklıdır.
3. Öğrenme süreçlerinin gerçekleştiği, teknolojik yeniliklerin doğduğu zaman boyutu
gerçek ilişkilerin yaşandığı tarihsel zamandır. Gerçek tarihsel zaman içerisinde gerçekleşen
tersinmez ilişkiler yola bağımlı (path dependency) süreçler biçiminde tezahür eder.
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1.3. Sağlık Teknolojisinin Gelişimi
Sağlık sektörünün tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Eski mısır medeniyeti,
Babillliler ve Hititlerde kısacası Ortadoğu medeniyetlerinde aletli cerrahi operasyonların
yapıldığı bilinmektedir.
Tıbbi cihazların başlangıcı hakkında somut veriler Roma
medeniyetinde ortaya çıkmaktadır. Hipokrat (460-377 B.C) ve Galen (131-201 A.D) hastalığın
tedavisinde izlenen yöntemi ilk dokümante eden kişilerdir.
Tedavi süresine yönelik ilk yazılı doküman ile hasta tedavi protokolleri kavramı
doğmuştur. Böylece aynı hastalık için standardize edilmiş tedavi süreçleri doğmuştur. Her
hastalık için izlenen tedavi yöntemleri hızla dünyaya yayılmış ve tıp bilimi şekillenmiştir.
Tedavi protokolleri de zaman içinde değişikliğe uğrayarak güncellenmiştir.
Uzun bir süreden sonra 19. asırda sağlık hizmetlerine teknolojik çözümler sunulmaya
başlanmıştır. Bu tarihlere kadar, hastalık teşhisinde hasta beyanı esas alınmıştır. 18. asrın
sonları ve 19. asrın başından itibaren, hastanın muayene edilmesi, muayene usul ve esasları
gelişme sürecine girmiştir.
Sağlık hizmetlerinin üretimi ve arzı sırasında çeşitli teknikler ile teknoloji ürünü olan
donatım (alet, takım, cihaz, makine, tertibat ve diğer nesneler) ve ilaçlardan yararlanılmaktadır.
Uzun asırlar boyunca oldukça doğal ve ucuz teknikler kullanılan sağlık hizmetlerinde,
bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak, önce basit teknolojili ürünlerin kullanımına
başlanmış, daha sonra, hem kullanılan teknikler hem de yararlanılan teknolojiler hızlı ve sürekli
bir değişim içine girerek gelişmiş, çeşitlenmiş ve karmaşıklaşmıştır.
15. Yüzyıldan itibaren başlayan bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde anatomi,
fizyoloji ve patoloji konularında görülen gelişmeler, önceleri tabiatüstü sebeplere bağlanan,
daha sonra da semptomatik (belirtilere yönelik) tedavi uygulanan hastalıkların, artık etiyolojik
(sebeplere yönelik) olarak tanımlanmasına ve tedavi geliştirilmesine imkân vermiştir.
18. Yüzyılda Pastör’ün kuduz mikrobunu bulmasıyla fizyolojik ve psikolojik tedavi
alanları birbirinden daha kesin bir biçimde ayrılmaya başlandı.
Mikroskobun kullanılması bakteriyolojik bilgiler ile kan, idrar, gaita gibi tetkikleri ve
biyopsiyi sağlık alanına soktu.
1789 yılında enjeksiyon, 1816’da stetoskop, 1895’te röntgen ışınları keşfedildi ve tıbbi
amaçla kullanıldı.
Uzun asırlar boyunca oldukça doğal ve ucuz teknikler kullanılan sağlık hizmetlerinde,
bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak, önce basit teknolojili ürünlerin kullanımına
başlanmış, daha sonra, hem kullanılan teknikler hem de yararlanılan teknolojiler hızlı ve sürekli
bir değişim içine girerek gelişmiş, çeşitlenmiş ve karmaşıklaşmıştır.
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20. Yüzyılda kullanılan asepsi-antisepsi, anestezi ve kan nakli teknikleri cerrahi
uygulamaları geliştirirken, ilaç üretiminin sanayileşmesi ve vitaminlerle antibiyotiklerin
bulunması dahili tıp bilimlerini ve uygulamalarını geliştirdi.
Belirti (semptom) veya sebep (etioloji) ile uğraşan tedavi edici sağlık hizmetleri
yanında, koruyucu sağlık hizmeti anlayışı ağırlık kazandı. Beden termometresi, oftalmoskop,
laringoskop, sistoskop, gastroskop, kan basıncını bugünküne benzer şekilde ölçen
sfigmomanometre, elektrokardiyograf ve 1950’li yıllarda ticari kullanıma giren transistorlar,
sağlık alanındaki teknolojik yararlanmaların ilk ürünleri oldular.
1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) uzay çalışmalarının yapıldığı
Amerikan Ulusal Havacılık Ve Uzay Araştırmaları Merkezi’nde (NASA) astronotların
sağlıklarıyla ilgili olarak başlatılan mühendis-doktor işbirliği, doğrudan doğruya tıbbi amaç
taşıyan özel uzay araştırmalarının rutinleşmesiyle birlikte, 20. Yüzyılın ikinci yarısından
itibaren sağlık hizmetleri adeta teknolojiye bağımlı hale geldi. Vücut sıvılarının yapısını
çözümleyen biyokimya alanındaki gelişmeler, bu sıvıların kantitatif analizini yapan fotoelektrik
kolorimetre, flame fotometre, ultraviole spektrofotometre, kromatograf gibi cihazların
geliştirilmesine imkan verdi.
Teşhis ve tedavi amaçlı radyodiyagnostik ve radyoterapik cihazlar, bilgisayarlı
tomograf (CT scanners), manyetik rezonans (MR, NMR, MRI), sintigraf, sonograf, pacemaker,
renal diyaliz / hemodiyaliz, kobalt terapi, defibrilatör, suni solunum cihazları, yoğun bakım
sistemi, koroner bypass cerrahi tekniği, organ ve doku nakli (implant) ve benzerleri, son birkaç
on yılda ortaya çıkan teknikler ve teknolojik uygulamalardır. Bu gelişmenin hızlanarak ve yeni
uzmanlaşmalara yol açarak yoğunlaştığı, sağlık kuruluşlarının karmaşık teknik donatımlı yerler
halini aldığı, sağlık hizmetlerinin bir endüstriye dönüştüğü gözlemlenebilmektedir.
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Uygulamalar
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN ANAHTARI:
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLGİ VE

Sağlık sektöründe, bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemi çok büyük. Öyle ki artık tüm
ulusal sağlık sisteminin omurgasının, bilgi ve iletişim teknolojileri olduğu söylenebilir. Bu
sistemler iyi çalışıyorsa hastaneler de daha iyi ve verimli çalışıyor, hastaneler iyi çalışınca
ulusal sağlık sistemi de daha iyi işlemeye başlıyor. Bunun için ise belli miktarlarda yatırım
gerekiyor elbette. Gelişmiş ülkelerde sağlık sektöründe bilişim yatırımı toplam yatırımın yüzde
3’ünü oluşturuyor. Bu oran Türkiye’de neredeyse binde değerlerle ifade ediliyor. Her ne kadar
dünya çapında hastaneler varsa da genel olarak henüz sağlık bilişimine yatırım gereken düzeyin
çok altında.
Bu konuda bir başka sorun da sağlıkta bilişim teknolojilerinden henüz istenilen verimin
alınamaması. Aslında dünyada hiçbir ülke, sağlık alanındaki sorunlarını tam çözebilmiş değil.
Dünya, bu aralar sağlıkta bilişimi verimli kullanmanın yollarını arıyor. Türkiye, sağlık
sektörüne yatırımda 2003’ten beri bir yükseliş gösteriyor. Ancak henüz sağlık alanında bilişime
yaptığı binde oranlarında yatırımlarla beklenen seviyenin çok altında. Oysa bilgi ve iletişim
teknolojileri, sağlık sektöründe rekabetçilik ve inovasyon için bir ön koşul.
Sağlık sektöründe bilişim kullanımı sağlıkta tüm aktörlerin hayatını kolaylaştırıyor.
Artan nüfus, sayısı her geçen gün yükselen teşhis ve tedavi verileri, artık sağlık kurumlarının
manuel olarak veya basit tablolama yazılımlarla yönetilmesini neredeyse imkansız hale
getiriyor. Tıbbi Görüntüleme Teşhis ve Tedavi Teknolojileri Derneği (TIPGÖRDER) Sağlık
Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı ve Siemens A.Ş. Sağlık Sektörü Sağlık Bilgi
Teknolojileri İş Birimi Yöneticisi Dr. Alper Alsan sağlık sektöründe Türkiye’nin rekabetçiliği
için bilgi ve iletişim teknolojilerinin küresel standartlar ve bu standartlar ile oluşturulmuş ama
yerel ihtiyaçları da göz önüne alan profiller çerçevesinde kullanılmasının şart olduğunu ifade
ediyor. “Hastaneler dünyanın en karmaşık organizasyonlarıdır” diyen Alsan, bir hastanenin
kurum, işletme ve bina olarak son derece karmaşık bir yapıya sahip olduğu için yönetiminin de
bir o kadar zor olduğunu ve pek çok hastanenin gerektiği kadar verimli kullanılmadığını
söylüyor.
Alsan, sağlıkta bilişimin 4 açıdan verimliliği beslediğini ifade ediyor. “Birincisi hastane
yöneticileri sağlıkta bilişim teknolojileri ile kurumlarının ne kadar verimli ya da verimsiz
yönetildiğini çok rahat takip eder. İkincisi başhekimler, sağlık personelinin, doktor ve
hemşirelerin klinik iş akışlarında nasıl çalıştığını ve nasıl çalışması gerektiğini bilgi teknolojiler
sayesinde görebilir. Doktor ve hemşireler ise bu sistemler sayesinde günlerini verimli
kullanarak hastalara daha kolay hizmet götürebilir. Ayrıca BT çalışanları bu sistemler sayesinde
BİT bütçelerini kurumlarına en yüksek faydayı sağlayacak şekilde yatırıma dönüştürerek
kendilerinden bekleneni yapabilme şansını bulurlar. Elbette bu sonuçta hasta vatandaşın en iyi
hizmeti en hızlı şekilde almasına yardımcı olur. Bunu bir bütün olarak düşündüğümüzde ise
ulusal sistemin iyi çalışması da elbette kurumların iyi çalışması ile ilgilidir” diyor.
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Alsan’a göre, Türkiye’nin bu alanda 3 açıdan harekete geçmesi gerekiyor. Birincisi
sağlık personelinin sağlıkta bilişim teknolojilerinin kullanımı açısından eğitilmesi gerekiyor.
Hatta bu eğitimlerin tıp eğitiminin standart bir parçası haline gelmesi şart. Üniversitede tıp ve
sağlık hizmeti alan insanların, aynı anda bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine
ulaşması şart. Küresel standart ve profillerden yararlanan ulusal profillerin olması şart.
Bu alanda yapılması gereken bir diğer girişim ise Alsan’a göre sağlıkta kullanılan
bilişim teknolojilerin belli standartlar çerçevesinde kullanılması ve üretilmesi. Alsan “Bilgi ve
iletişim teknolojilerin sağlıkta kullanılmasıyla ilgili uluslararası standartlar mevcut. Bu
standartları iyi inceleyip, en iyi şekilde uygulayıp, geliştirmemiz gerekiyor” diyor.
“Eğer kendimiz sıfırdan bir sistem kurmaya kalkarsak bu hepimiz için hem zor hem de
çok uzun bir süreç oluyor. Üstelik bu sefer sistemlerin “birlikte çalışabilirlik” ilkesine göre
geliştirilmeleri de mümkün olmuyor” diyen Alsan, üçüncü olarak kamu alanında da yapılması
gerekenler olduğuna dikkat çekiyor. Alsan “Bu işin kamusal olarak etkin şekilde kurallarının
yazılması lazım. Regülasyonların, kanunların, kararname, yetkilendirmelerin kamu tarafından
hazırlanırken, uluslararası standartları yakalayan bir yapıda oluşturulması gerekir” diyor.
Sağlık sektöründe standartların yakalanması için öncelikle tedarikçilerin bu konuda
farkındalığının olması gerekiyor. Sağlık sektörüne hizmet veren yaklaşık 70-80 tane firma var
ve bu firmaların büyük bir kısmı standartlara uygun ürünler sunamıyor. Üstelik klinik faydalar
yerine sadece fiyat konusunda rekabetçilik artınca sektör kendini geliştirmekte güçlük çekiyor.
Oysa sağlık kurumları kadar sektörde bulunan tedarikçi firmaların da uzun vadede
rekabetçiliği sürdürmesi için bu standartları ve profilleri kullanması önemli. Alsan “Biz
Siemens olarak uluslararası standartlara uygun yazılım ve donanım tedariki yapıyoruz. Ancak
sektördeki diğer firmaların da bu alanda güçlü olması için bu şekilde davranması gerekiyor.
Rekabetçilik bizim için önemli, çünkü rakiplerimizin güçlü olması bizim de güçlü olmamızı ve
sürekli kendimizi geliştirmemizi sağlayacak” diyor. Alsan’a göre pazar dinamikleri şu anda pek
iyi yönde değil, standartlar genel kullanımda olmadığı için hizmet kalitesi istenilen düzeye
çıkarılamıyor. Bir üst seviyeye çıkabilmek için ise sektörde ortak hareket etmek gerekiyor.
Sağlık sektöründe bilişim teknolojileri, hastanelerin rekabetçiliği açısından son derece
önemli. Çünkü hastaneler bu sayede iş akışlarını iyileştirerek verimliliği artırıyor, maliyet
avantajı sağlıyor. Kaliteli hizmet verdikleri için, hasta memnuniyeti de artıyor. 10 sene sonra
bile, istediği hastanın verisine kolayca ulaşma imkanına sahip oluyorlar. Bu hem hasta hem
doktor için son derece avantajlı bir uygulama. Ayrıca bilgi teknolojilerinin sağlık sektörüne
etkisi sağlık turizmine de olumlu yansıyor ve Türkiye bu alandan daha iyi faydalanma imkanı
buluyor. Sağlık turizmi de gittikçe büyüyen bir pazar ve İngiltere gibi sağlık alanında kötü
örnekler bu alanda Türkiye’nin önemini arttırıyor.
Kaynak: Bilgi Çağı,
http://bilgicagi.com/saglik-sektorunde-rekabetciligin-anahtari-bit/
Erişim Tarihi: 09.02.2017
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Uygulama Soruları
1) Sağlık sektöründe rekabetçiliğin anahtarı niçin bilgi ve iletişim teknolojilerine bağlıdır?
Tartışınız.
2) Sağlık işletmelerinde teknoloji kullanımının verimliliği arttıracağı alanları tartışınız.
3) Ülkemizde sağlıkta teknoloji kullanımını arttırmaya yönelik ne gibi stratejiler
geliştirilebilir, tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde teknoloji kavramı ile genel işletmecilikte ve sağlık biliminde teknoloji
kavramından söz edilmiştir.
Teknolojik gelişmeyi açıklamaya yönelik iki temel yaklaşım incelenmiştir. Bu
yaklaşımlar; neoklasik iktisadın teknolojik gelişme yaklaşımı ile evrimci iktisadın teknolojik
gelişme yaklaşımıdır.
Ayrıca, sağlık teknolojisinin gelişimi ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.
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Birinci Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi ‘mal ve hizmet üretiminde kullanılan üretim bilgisi, bu bilginin
türetilmesi ve kullanım becerisi’ tanımı için kullanılır?
a) Strateji
b) Pazarlama
c) Teknoloji
d) Ar - ge
e) Üretim
2. Aşağıdakilerden hangisinde teknoloji öznel olarak belirlenmiş iki unsura dayanır?
a) Süreç ve ürün
b) Süreç ve üretim
c) Süreç ve hizmet
d) Ürün ve hizmet
e) Ürün ve üretim
3. Aşağıdakilerden hangisi teknolojide bilgisel kısım araçlara ait örneklerden birisi
değildir?
a) Ustalık bilgisi
b) Üretim
c) Pazarlama
d) Kalite kontrol
e) Ekipman
4. Aşağıdakilerden hangisi ‘günümüzde destekleyici olmanın ötesinde mal ve hizmet
üretiminin ve satışının kendisini gerçekleştirmesi’ cümlesini en iyi şekilde açıklar?
a) Teknoloji
b) Üretim
c) Kalite
d) Pazarlama
e) Satış
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5. Aşağıdakilerden hangisi maddi olan teknolojilere örnektir?
a) Doğal kaynak şirketinin arsaları
b) İyi bilinen marka ismi
c) Bilgi işgücü
d) Yaratıcı işgücü
e) Kamu yönetimiyle iyi iletişim
6. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan teknolojilere örnektir?
a) Ar – ge firmasının patenti
b) Bir imalat firmasının donanımı
c) Mobilya şirketinin bayileri
d) Mağazanın envanteri
e) Uygun örgüt yapısı
7. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi teknolojinin kullanıldığı alanlardan birisi değildir?
a) Makine
b) Kimya
c) İnşaat
d) Elektrik – Elektronik
e) Metalürji
8. Üretim süreci, ürünün kendisi, üretim ve yönetim organizasyonu pazarlama ve satış sonrası
servis ile ilgili bilgi ve deneyimler stokudur.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
a) Teknolojik süreç
b) Teknolojik düzey
c) Teknolojik gelişme
d) Teknolojik yönetim
e) Teknolojik verimlilik
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9. Aşağıdakilerden hangisinde teknolojik gelişimdeki iki yaklaşım doğru olarak verilmiştir?
a) Neo – klasik ve Modern Yaklaşım
b) Neo – klasik ve Post - Modern Yaklaşım
c) Neo – klasik ve Klasik Yaklaşım
d) Neo – klasik ve Evrimci Yaklaşım
e) Modern ve Post – Modern Yaklaşım
10. Mevcut ürünlerin üretiminde, yeni yöntemlerin geliştirilmesi, yeni nitelikte ürünler
üretilmesi, organizasyon, piyasalama ve yönetim tekniklerinde gelişme ve yenilik şeklinde bir
olaydır.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
a) Teknolojik gelişme
b) Teknolojik düzey
c) Teknolojik yönetim
d) Teknolojik yönetim
e) Teknolojik verimlilik

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)e, 4)a, 5)a, 6)e, 7)c, 8)b, 9)d, 10)a
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2. SAĞLIK TEKNOLOJİSİ YÖNETİMİ VE KADEMELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Teknoloji Yönetimi
2.1.1. Teknoloji Yönetimine Mikro Yaklaşım
2.1.2. Teknoloji Yönetimine Makro Yaklaşım
2.1.3. Teknoloji Temini İçin Seçenekler
2.1.4. Teknoloji Yönetimi (TY)’nin İçerdiği Konular
2.1.5. Teknoloji Yönetimi ve Diğer Yönetim Türleri ile İlişkisi
2.2. Sağlık Teknolojisi Yönetimi (STY)
2.2.1. STY’nin Avrupa’da Ortaya Çıkışı
2.2.2. STY ve Avrupa Birliği
2.3. Sağlık Teknolojisinin Yönetim Kademeleri
2.3.1. Sağlık Sektöründe Ülke Düzeyi Teknoloji Yönetimi
2.3.2. Sağlık İşletmelerinde Birim Düzeyi Teknoloji Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Teknoloji yönetimi nasıl olmalıdır, tartışınız.

2)

Teknoloji yönetimine mikro ve makro yaklaşımı açıklayınız.

3)

Teknoloji temini için seçenekler nelerdir?

4)
tartışınız.
5)
6)
açıklayınız.

Teknoloji yönetimi (TY)’nin içerdiği konular ve teknoloji yönetimiyle ilişkisini
Sağlık teknolojisinin yönetim kademelerini açıklayınız.
STY’nin Avrupa’da ortaya çıkışı ile Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Sağlıkta
yönetimi

teknoloji

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlıkta teknoloji yönetimi İlgili konuyu, okumak ve
kavramını
ve
içeriğini araştırmak vasıtasıyla elde
kavramak
edilecektir.

Teknoloji yönetimine makro Konu
ilgili
kavramları
Teknoloji
yönetimine
ve mikro yaklaşımın önemini araştırmak ve tartışmak yolu ile
makro ve mikro yaklaşım
ve kapsamını anlamak
elde edilecektir.
Konu
ilgili
kavramları
Sağlıkta
teknoloji Konunun önemini ve sürecini
araştırmak ve tartışmak yolu ile
yönetimi ve AB ilişkisi
kavramak
elde edilecektir.
Sağlık teknolojisinin yönetim Konuyu, çeşitli örnekleri ile
Sağlık
teknolojisinin
kademelerinin
önemini birlikte tartışmak vasıtasıyla
yönetim kademeleri
anlamak
elde edilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Teknoloji



Sağlık Teknolojisi Yönetimi
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Giriş
Teknoloji yönetimini makro ve mikro bakış açısıyla ele almak konunun derinliğini ve
önemini anlamada oldukça katkı sağlayacaktır. Teknoloji yönetimini incelerken diğer yönetim
türleri ile olan ilişkisi de mutlaka ele alınmalıdır. Sağlık teknolojisi yönetiminde ise hem
Avrupa’da ortaya çıkışı hem de ab ile olan ilişkisi incelenmelidir.
Sağlık teknolojisinin yönetim kademelerini incelerken, hem sağlık sektöründe ülke
düzeyi teknoloji yönetimi hem de sağlık işletmelerinde birim düzeyi teknoloji yönetimi önem
kazanmaktadır.
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2.1. Teknoloji Yönetimi
Organizasyonların stratejik ve işlevsel hedeflerini şekillendirmek ve gerçekleştirmek
için gerekli teknolojileri geliştirme ve uygulamasını planlayan ve kontrol eden bir süreç olarak
tanımlanabilir (Liao, 2005).
Yönetim, mühendislik, bilişim teknolojileri gibi birçok disiplinlerin birlikte ele alındığı
görülmektedir (Yeloğlu ve Alkış, 2016: 296).
TY’nin amacı planlama, üretim, mühendislik, araştırma, geliştirme, yazılım ve iletişim
gibi unsurları bir araya getirerek işletmenin uzun vadede kar elde etmesini sağlamaktır (Kim,
2013).
Tüm sözü edilen tanımlardan hareketle Teknoloji Yönetimini bir organizasyonun
stratejik ve taktik amaçlarına ulaşabilmesi için teknolojik kapasitesini ve teknolojik gelişimine
yönelik faaliyetlerini planlaması, örgütlemesi, yöneltmesi, koordinasyonu ve kontrolü olarak
tanımlayabiliriz.
Teknoloji Yönetimi konusunda mikro ve makro olmak üzere 2 farklı yaklaşımdan söz
edilebilir (Çelikçapa ve Kaygusuz, 2010, 46).

2.1.1. Teknoloji Yönetimine Mikro Yaklaşım
Teknoloji Yönetimine Mikro Yaklaşım; Teknolojiyi organizasyon bazında planlama,
örgütleme, yöneltme, koordine etme ve kontrolü içerir. Asıl hedef, organizasyonun katma
değerini ve üretimini maksimize etmeye dönük olarak teknik imkanlarıyla insan gücü
kaynaklarını yönetmektir.

2.1.2. Teknoloji Yönetimine Makro Yaklaşım
Teknoloji Yönetimine Makro Yaklaşımda ise, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınma
hedeflerine uygun olarak, bilim-teknolojiyi planlaması, politika tespiti, teknolojik yatırım ve alt
yapı faaliyetlerini yürütmesi konuları ele alınmaktadır.
Gerek ülkeler gerekse organizasyonlar rekabette öne çıkabilmek için en iyi stratejiyi
tayin etmek ve uygulayabilmek zorundadırlar. Teknolojik gelişme ve teknolojik yeniliklere
sahip olabilmek rekabette öne çıkabilmek için en iyi stratejidir.

2.1.3. Teknoloji Temini İçin Seçenekler
1. Mevcut teknolojinin kullan
ımı,
2. Firma içi Ar-Ge faaliyetleriyle ürün ve proses geliştirmek,
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3. Teknolojiyi transfer etme (Lisans Alma, Yabancı Sermaye Ortaklığı, Joint Venture
vb.).

2.1.4. Teknoloji Yönetimi (TY)’nin İçerdiği Konular
TY’nin içerdiği konuların temel başlıkları şöyledir (Çetindamar vd., 21):
Strateji ve Politikalar,
Planlama ve Kontrol,
Matematiksel ve İstatistiksel Modelleme,
Organizasyonel Yapılar ve Prosedürler,
Pazarlama, Organizasyon ve Program Yönetimi,
Ürün Geliştirme, Proje Yönetimi,
Teknoloji Transferi ve Nakledilmesi,
Üniversite ve Sanayi İşbirlikleri,
Girişimcilik / Uluslararası Girişimcilik
Tedarik Zinciri Yönetimi.

2.1.5. Teknoloji Yönetimi ve Diğer Yönetim Türleri ile İlişkisi
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Şekil 2.1: Teknoloji Yönetimi ve Diğer Yönetim Türleri ile İlişkisi
Sağlık teknolojisi yönetimi (STY); sağlık teknolojisinin uygun olarak seçilmesini, doğru
ve maksimum kapasitede kullanılmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlayan bir süreçtir. Sağlık
teknolojisinin bu şekilde etkili ve uygun yönetimi sağlık sektöründe verimliliği artıracaktır. Bu
da sağlık statüsünün yükselmesi ve daha fazla sürdürülebilir sağlık hizmetleri ile
sonuçlanacaktır.

2.2. Sağlık Teknolojisi Yönetimi (STY)
Sağlık teknolojisi yönetimi (STY); sağlık teknolojisinin uygun olarak seçilmesini,
doğru ve maksimum kapasitede kullanılmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlayan bir süreçtir.
Sağlık teknolojisinin bu şekilde etkili ve uygun yönetimi sağlık sektöründe verimliliği
artıracaktır. Bu da sağlık statüsünün yükselmesi ve daha fazla sürdürülebilir sağlık hizmetleri
ile sonuçlanacaktır.
Sağlık teknolojisi yönetimi döngüsü;
Planlama ve değerlendirme,
Bütçeleme ve finansman,
Teknoloji değerlendirme ve finansman,
Satın alma ve lojistik,
Kurma ve görevlendirme,
Eğitim ve beceri geliştirme,
Çalışma ve güvenlik,
Bakım ve onarım faaliyetine son verme ve elden çıkarma faaliyetlerinden oluşan bir
süreçtir.

2.2.1. STY’nin Avrupa’da Ortaya Çıkışı
Sağlık Teknolojisi Yönetimi Avrupa’da 1970’lerde ortaya çıkmış ve 1990’larda
özellikle sağlık hizmetleri maliyetlerindeki hızlı artış ile birlikte gündemde daha fazla yer
almaya başlamıştır. Avrupa’da çok genel anlamda ele alınacak olursa, iki koldan fakat
etkileşimli olarak teknoloji yönetiminin yürütüldüğünü görmekteyiz. Bir taraftan bireysel
ülkeler bazında kurumsallaşmış yapılar (kurumlar, yetişmiş insan gücü, mevzuat vb.), diğer
taraftan bilimsel kurumlarca bu alanda bilgi üretilmektedir.
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2.2.2. STY ve Avrupa Birliği
2005 yılından beri üyelik müzakerelerini yürüttüğümüz Avrupa Birliği (AB) özelinde
konuyu ele aldığımızda ise çok genel olarak şu tespit yapılabilir: AB düzeyinde sağlık
teknolojisi yönetimi konusunda bütün unsurları kapsar nitelikte genel anlamda merkezi veya
şemsiye olarak nitelendirilebilecek bir kurum, kuruluş veya düzenleme olmamakla birlikte,
sağlık teknolojisi kapsamına giren alt unsurlara ilişkin müstakil olarak hem yasal düzenlemeler,
hem de kurumlar vardır.
Örneğin;
•

AB’nin tıbbi cihazlara ve farmasötiklere ilişkin müktesebatı vardır.

•

Kurum bağlamında, merkezi Londra’da bulunan Avrupa Tıbbi Ürünleri Değerlendirme
Ajansı (The European Medicines Agency - EMEA) örnek olarak verilebilir.

•

Ayrıca bireysel üye ülkelerde de ilgili kurumlar ve düzenlemeler söz konusudur.
Birleşik Krallık’taki Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (National Institute
and Clinical Excellence - NICE) gibi.
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2.3. Sağlık Teknolojisinin Yönetim Kademeleri
Teknoloji politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında yönetsel alanların, konuyu
ele alış ve uygulayış düzeyleri bakımından, iki ayrı kademeden oluştuğunu söylemek
mümkündür. Bu kademeler:
- Sağlık Sektöründe ülke düzeyi teknoloji yönetimi,
- Sağlık İşletmelerinde birim düzeyi teknoloji yönetimi
olarak adlandırılabilir.

2.3.1. Sağlık Sektöründe Ülke Düzeyi Teknoloji Yönetimi
Ülkelerde üst (ve bazı orta) kademe kamu yönetimi kademelerinin, ülke ve insanları için
önemli olduğu kabul edilen konu ve alanlarda, ülke çapında düzenleyici kararlar ve kurallar
geliştirip uygulamaları, uygulatmaları temel görev ve sorumlulukları içindedir.
Ülkenin bilim ve teknoloji politikası ve bu kapsamda sağlık teknolojisi politikaları da,
ülke üst düzey genel yönetimi ve üst düzey sağlık yönetimi boyutu yetki ve sorumlulukları
kapsamındadır. Kaynak ve ihtiyaçlar dikkate alınarak, genel bilim ve teknoloji boyutunda
planlama ve gerçekleştirmede kriterler oluşturulmalıdır.
Ülke düzeyinde sağlık teknolojisi kullanımının önceden belirlenmiş kurallara göre
yapılmasının gerekliliği, fakat bunun kolay gerçekleşmediği bilinmektedir. Bu düzeyde, ülke
çapında kamu ve özel sektörde sağlık teknolojisinin dağılımını dikkate alan bir düzenleme
gerekmektedir. Özellikle ileri teknolojili ürünlerin elde etme / kullanım ve bakım-onarım-ayar
denetimi süreçlerinin düzenlenmesi, ilgili bir kamu otoritesi tarafından ve tek merkezden
yürütülmeli ve uygulama süreci takip edilmelidir. Bu amaçla eğitim ve yasal düzenlemeler
gerçekleştirilmelidir.
Ülkemizde belirli yasa, kalkınma planı ve diğer düzenlemelerle teknoloji yönetimi
planları, politikaları oluşturulmuş bulunmaktadır. Üniversiteler, sanayi, üniversite-sanayi
işbirliği bunun içindedir.

2.3.2. Sağlık İşletmelerinde Birim Düzeyi Teknoloji Yönetimi
Sağlık işletmelerinde (birimlerinde) teknoloji yönetimi, sağlık kuruluşları düzeyinde
genel ve sağlık hizmetlerine özel teknolojileri kapsamaktadır.
Sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi sadece sağlık hizmeti üretimine doğrudan
katkısı olan sağlık teknolojilerini değil, aynı zamanda, sağlık hizmetleri amacını taşımayan
fakat sağlık işletmelerinde/birimlerinde kullanılan ve kuruluşun amacı olan sağlık hizmeti
üretimine dolaylı olarak (kalite vb.) katkıda bulunan, diğer teknolojilerin yönetimini de
kapsamaktadır. Ancak, sağlık teknolojilerinin ağırlık ve öneminin öncelikli olduğu söylenebilir.
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Her türden teknolojinin sağlanması, kurulması, ilk deneme, personelin belirlenmesi,
eğitimi, bakımı, onarımı, ayar denetimi (kalibrasyonu), çalışması ve devamının sağlanması vb.
için yapılan işlemler, uygulama alanında işe en yakın olan alt kademe yöneticinin görevidir.
Orta ve alt kademe yönetimleri bağımsız olarak ilkesel kararlar alamasalar da, üst
kademenin aldığı kararları uygularken, işlerin ilkelere göre yürütülmesini, hizmetin üretimini,
teknoloji talebinin karşılanmasını yönetirken, aldıkları kararlarla teknoloji yönetim sürecine
katkı sağlamaktadır.
Konu sağlık işletmeleri boyutunda değerlendirildiğinde, gerekli hasta potansiyeli ve
sağlık teknolojisi ürünleri mevcut olsa da, bu ürünlerin doğru ve etkili olarak kullanılması ile
kullanım sürekliliğinin sağlanması, onların kullanım / uygulama ve teknik bakım-onarımı
konularında yetişmiş insan kaynağının mevcudiyetini zorunlu kılmaktadır. Başarılı bir sağlık
hizmetinin verilmesi, teknoloji ürünü olan tıbbi ve tıbbi olmayan cihaz ve metotların sağlık
kuruluşlarında etkili ve verimli bir şekilde kullanımlarıyla mümkün olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, teknoloji yönetimi kavramı incelenmiştr. Teknoloji yönetimi mikro ve
makro yaklaşımla ele alınmıştır.
Teknoloji temini için seçenekler irdelenmiştir.
Teknoloji yönetimi (TY)’nin içerdiği konular ve teknoloji yönetiminin diğer yönetim
türleri ile ilişkisi incelenmiştir.
Sağlık teknolojisi yönetimi (STY), sty’nin Avrupa’da ortaya çıkışı ile STY ve Avrupa
Birliği konularının önemine değinilmiştir.
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İkinci Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi ‘organizasyonların stratejik ve işlevsel hedeflerini
şekillendirmek ve gerçekleştirmek için gerekli teknolojileri geliştirme ve uygulamasını
planlayan ve kontrol eden bir süreç’ olarak tanımlanır?
a) Teknolojik süreç
b) Teknolojik verim
c) Teknolojik gelişme
d) Teknolojik düzey
e) Teknoloji yönetimi
2. Aşağıdakilerden hangisi teknoloji yönetiminde ‘ülkenin sosyo-ekonomik kalkınma
hedeflerine uygun olarak, bilim-teknolojiyi planlaması, politika tespiti, teknolojik
yatırım ve alt yapı faaliyetlerini yürütmesi’ konularını ele alan yaklaşımdır?
a) Makro Yaklaşım
b) Mikro Yaklaşım
c) Demografik Yaklaşım
d) Kültür Yaklaşımı
e) Çevre Yaklaşımı
3. Aşağıdakilerden hangisi Teknoloji Yönetimi’nin içerdiği konulardan birisi değildir?
a) Strateji ve Politikalar
b) Matematiksel ve İstatistiksel Modelleme
c) Ürün Geliştirme, Proje Yönetimi
d) Tedarik Zinciri Yönetimi
e) Anapazar Analizi
4. Aşağıdakilerden hangisi Teknoloji Yönetimi’nin ilişkili olduğu yönetim türlerinden
birisi değildir?
a) İşletme Yönetimi
b) Entelektüel Sermaye Yönetimi
c) Belge Yönetimi
d) Ar – Ge Yönetimi
e) Yaratıcılık ve Yenilikçilik Yönetimi
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5. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Yönetimi Döngüsü’nde bulunmayan unsurlardan
birisidir?
a) Planlama ve değerlendirme
b) Bütçeleme ve finansman
c) Satın alma ve lojistik
d) Çalışma ve güvenlik
e) Pazarlama
6. ‘Stratejik Teknoloji politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında yönetsel alanların,
konuyu ele alış ve uygulayış düzeyleridir.’ Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı oluşturan
kademelerdir?
a) Ülke ve gelir düzeyi teknoloji yönetimi
b) Ülke ve değer düzeyi teknoloji yönetimi
c) Ülke ve birim düzeyi teknoloji yönetimi
d) Uluslararası ve birim düzeyi teknoloji yönetimi
e) Uluslararası ve gelir düzeyi teknoloji yönetimi
7. Aşağıdakilerden hangisi teknoloji temini için seçenekler arasında bulunmaz?
a) Mevcut teknolojinin kullanımı
b) Firma içi Ar-Ge faaliyetleriyle ürün geliştirmek
c) Firma içi Ar-Ge faaliyetleriyle süreç geliştirmek
d) Strateji geliştirmek
e) Lisans Alma
8. Teknolojiyi organizasyon bazında planlama, örgütleme, yöneltme, koordine etme ve
kontrolüdür.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
a) Pazarlama Yaklaşımı
b) Yönetim Yaklaşımı
c) Makro Yaklaşım
d) Durum Yaklaşımı
e) Mikro Yaklaşım
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9. Teknoloji Yönetimi’nin uzun dönemde kar elde etmesini sağlayan unsurlar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi Teknoloji Yönetimi’nin bir araya getirerek uzun dönemde kar elde
etmesini sağlayan unsurlardan biri değildir?
a) Satış
b) Üretim
c) Mühendislik
d) Yazılım
e) İletişim
10. Sağlık Teknolojisi Yönetimi Avrupa’da hangi tarihte ortaya çıkmıştır?
a) 1940’larda
b) 1950’lerde
c) 1960’larda
d) 1970’lerde
e) 1980’lerde

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)e, 4)c, 5)e, 6)c, 7)d, 8)e, 9)a, 10)d
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3. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE VE
YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Ekonomik Çağlar
3.1.1. Bilgi Ekonomisi Çağına Geçiş
3.1.2. Bilgi Ekonomisi Çağında Önem Taşıyan Kavramlar
3.1.3. Tarihsel Süreçte işletmelerin Değişen Sermaye Anlayışı
3.2. Entelektüel Sermayenin Tanımı ve Tarihsel Süreci
3.2.1. . Entelektüel Sermaye ile İlgili Çalışmaların Kuramsal Olarak Ulaştığı Bazı
Sonuçlar
3.2.2. . Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi
3.3.3. ES Ölçümünün Sağlık İşletmelerine Sağlayacağı Bazı Avantajlar
3.3.4. Entelektüel Sermayeyi Ölçme Zorlukları
3.3.5. Entelektüel Sermayenin En Kısa Formülü
3.3.6. Entelektüel Sermaye ile İlgili Bazı Kavramlar
3.3.7. Bazı Entelektüel Sermaye Modelleri
3.3.7.1. Dengelenmiş Başarı Karnesi (Balanced Scorecard) Modeli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tarihsel süreçte işletmelerin değişen sermaye anlayışını açıklayınız.
2) Entelektüel sermayenin ölçme zorluklarını tartışınız.
3) Dengelenmiş başarı karnesi (balanced scorecard) modelini açıklayınız.
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Anahtar Kavramlar


Bilgi Ekonomisi



Ekonomik Çağlar



Entelektüel Sermaye



Dengelenmiş Başarı Karnesi (Balanced Scorecard) Modeli
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3.1. Ekonomik Çağlar

3.1.1. Bilgi Ekonomisi Çağına Geçiş
Aydınlanma çağı, endüstri devrimi, bütün bunlar değişik şekillerde küreselleşme olgusu
ile birlikte, özellikle bilişimdeki patlama ile bizi “Bilgi Çağı”na götürdü.
Artık kas gücüne değil, bilgi üretebilen insana ihtiyaç var.
Mesele salt bilgiye ulaşmak değil, bilgiyi özümseyebilen, yoğurabilen ve bundan yeni
bilgi yaratabilen insanlar yetiştirmek.

3.1.2. Bilgi Ekonomisi Çağında Önem Taşıyan Kavramlar
Bilgi Ekonomisi: Küreselleşme, hızla gelişen teknolojiler, değişen gereksinimler ve
artan nüfus ile birlikte bilgiye olan gereksinim de sürekli artmaktadır. Bilgiyi üretme, kullanma
ve yönetmenin her zamankinden çok daha fazla önem kazanması tüm dünyada Bilgi
Ekonomisine geçiş olarak değerlendirilmektedir. Bilgi ekonomisi kavramı, küreselleşme
tarafından karakterize edilen ve bilginin anahtar kaynak olduğu “Bilgi Çağı” nı ifade eden bir
kavramdır (Chase, 1997, s.83).
Bilgi Ekonomisinin Karakteristik Özellikleri: Bilgiyi daha çok elinde bulunduran
ülke, toplum, örgüt veya bireyler bilgi çağının güç merkezlerini oluşturmaktadır. Bilgi
ekonomisinin karakteristik özellikleri, “küreselleşme, bilgi, dijitalleşme, sanallaşma,
molekülleşme, entegrasyon ve internet aracılığı ile iletişim, aracısızlaşma, sektörel değişim,
yenilikçilik, üretici ve tüketici bütünleşmesi, hız ve çatışma” gibi kavramlarla ya da bunların
tamamını içinde barındıran “teknoloji” kavramı ile ifade edilmektedir.

41

3.1.3. Tarihsel Süreçte işletmelerin Değişen Sermaye Anlayışı




Fiziksel Sermaye ( fabrika, teçhizat, stoklar vb.)
Finansal Sermaye ( nakit, yatırımlar, alacaklar vb.)
Entelektüel Sermaye

Günümüzde entelektüel sermaye işletmelerin temel rekabet kaynağı haline gelmiştir. Bu
stratejik kaynak, fiziksel varlıklardan soyut varlıklara doğru yönelimi göstermektedir. Başka
bir deyişle "bilgi", üretimin temel faktörleri olan fiziksel ve finansal sermayenin yerini almaya
başlamıştır (Bontis, 1998:63).

3.2. Entelektüel Sermayenin Tanımı ve Tarihsel Süreci
Klasik Üretim ve Klasik Pazarlama Devri Bitmiştir.
ENTELEKTÜEL SERMAYENİZİ Yaratamıyorsanız Rekabet Şansınız Çok Zordur.
Günümüzde bir şirketi değerlendirirken sadece fiziksel ya da finansal sermayelerini
göze alan yönetimciler, yatırımcılar ya da her hangi biri Titanic’teki bir yolcu olmaktan ileriye
gidemeyecektir.
Entelektüel sermaye şirket ağacını besleyen, onu yetiştiği ortam olan sektör ortamına
sıkıca bağlayan, ama görünür olmaktan uzak olan köklerdir.
“Değer yaratma potansiyeli olan bilgi”
(çalışanlarda, süreçlerde ve müşterilerde vücut bulan fikirler).
“İşletmenin faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümü”
“Entelektüel sermaye, bilançoda görünmeyen varlıkları kapsar. Ölçülmeyeni ölçmeye
yöneliktir”.
“Entelektüel sermaye, kara dönüştürülebilen bilgidir ve bu bilgi, işletmenin fikirlerinin,
yeniliklerinin, teknolojilerinin, genel bilgilerinin, bilgisayar programlarının, dizaynlarının, veri
kullanma yeteneklerinin, ilişkilerinin, süreçlerinin, yaratıcılıklarının ve yayınlarının bir
bütünüdür”.
1969 yılında ilk olarak John Kenneth Galbraith tarafından kullanılan entelektüel
sermaye terimi, özellikle son yıllardaki teorik ve endüstriden uygulamalı yayınlarla (Bassi ve
van Buren, 1999) (Bontis ve Choo, 2001) (Edvinsson ve Malone, 1997) (Stewart, 1997)
(Sveiby, 2001) (Wiig, 1997) ve sadece bu konuya özgün dergilerin yayımlanması (JIC, 2001)
ve konferansların, seminerlerin düzenlenmesiyle (IC, 2001) (Stewart, 2000) popülerlik
kazanmıştır.
Gelişen bilgi ekonomisi trendine paralel, organizasyonel anlamda entelektüel
sermayenin ilk olarak Thomas Stewart tarafından Haziran 1991 tarihinde kaleme alınan
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“Brainpower (Beyin Gücü)” makalesi ile gündeme geldiği kabul edilmektedir. Bu makalede
entelektüel sermaye, “işletmeye piyasada rekabet avantajı sağlayan, işletme çalışanlarının
bildiği herşeyin toplamı” (Stewart, 1991) olarak tanımlanmıştır. Stewart’ın diğer entelektüel
sermaye tanımları arasında ise “Buluşçuluk ve yenilenmenin kaynağı olan bireyin bilgi ve
know-how birikimi” veya “insan beyinlerinde gömülü olan yetenek, beceri, uzmanlık”
sayılabilir (Stewart, 1994).
Stewart, 1997 yılında yayımlanan “Entelektüel Sermaye: Örgütlerin Yeni Zenginliği”
adlı kitabında ise entelektüel sermayeyi, “elde edilmiş kullanışlı bilgi” olarak en genel şekilde
tanımlamakta ve bunun örgütün süreçlerini, teknolojilerini, patentlerini, iş görenlerinin
becerilerini ve müşteriler, tedarikçiler ve diğer ilişkili taraflar hakkındaki bilgileri içerdiğini
belirtmektedir.
1998’de Grafstörm ve Edvinsson; “Entelektüel Sermaye, insan perspektifinden
geleceğin değerini yaratmada yardımcı olabilecek kazanılmış anlayışların toplamıyla birlikte
ilişkileri de kapsayan bir kavramdır” tanımıyla aslında entelektüel sermayenin orta ve uzun
vade de insan sermayesinin işletmeye kattığı yönetimsel değerleri ile işletmenin müşteri
ilişkileri neticesinde sağladığı ekonomik değerler toplamı ifadesiyle önemli bir tanımlamada
bulunmuşlardır.
Bilgiyi Katma Değere dönüştürebilen “Bilgi Şirketleri” marka değerini arttırıcı
unsurları birinci planda tutarak daha az yükle daha fazla katma değer yaratmayı
başarabilmektedirler. Bu nedenle Entelektüel Sermayenin Girdisi “Bilgi ve Yetenekler, Marka
Değerleri, Tüme Yayılmış Kurumsal İşletme Kültürü” olup, Çıktısı “Piyasa Değeri ve Yükselen
Performans” olacaktır.

3.2.1. ES İle İlgili Çalışmaların Kuramsal Olarak Ulaştığı Bazı
Sonuçlar





Entelektüel sermaye, işletme bilançosundan tanı olarak elde edilemeyen görünmeyen
varlıkların toplamıdır.
Entelektüel sermaye, işletmelerin rekabet üstünlüğünün kalıcılığının sağlanmasının
temel kaynağıdır.
İşletmenin entelektüel sermayesinin yönetimi önemli bir yönetsel sorumluluktur.
Entelektüel sermayeyi ölçmek ve görünür hale getirmek için sistematik bir yaklaşım,
işletmelerin türüne, büyüklüğüne, yapısına, sahiplerine ve coğrafi yerleşimine bağlı
olmaksızın artan bir şekilde değerli hale gelmektedir.

3.2.2. ES’nin Ölçülmesi
Ölçemediğinizi yönetemezsiniz.
Entelektüel Sermayeyi yönetebilmek için ölçülebilir ve raporlanabilir hale getirmek
lazımdır.
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Entelektüel sermaye, işletmelerin en değerli varlığı ve belki de en önemli rekabet silahı
haline gelmektedir. Bu durumda en önemli mesele işletmenin neye sahip olduğunu bulması ve
onu kullanması olmaktadır. Bu derece önemli olan varlıklar gizlidir. Çünkü bilançolarda
görünmemektedir. Bu noktada, sahip olduğu öneme karşın bilançolarda görünmeyen varlıkların
ortaya çıkarılması amacıyla ölçülmesi ve raporlanması gerekmektedir.
ES’yi ölçmeye yönelik bir çok yaklaşım vardır. Bunlardan bir kısmı ES’nin unsurlarına
göre ölçülmesine, bir kısmı da işletme düzeyinde ölçülmesine yöneliktir. Örneğin; ‘insan
kaynakları muhasebesi’, entelektüel sermayenin insan sermayesi unsurunu sayısal olarak
ölçmeye yönelmiştir. Diğer ölçümler ise rakamsal değerler bulmaya yönelmemekte, ama bu
değere dayanan süreçleri ya da sonuçlarını gerçekten ölçmektedir. Örneğin; 3M ve HewlettPackard işletmeleri, insan sermayesinin bir parçası olan yeni buluş yapabilme yeteneğinin fikir
verici bir ölçümü olarak, yeni ürünlerin yarattığı satışların oranını izleyen birçok işletme
arasındadır.

3.2.3. ES Ölçümünün
Avantajlar

Sağlık

İşletmelerine

Sağlayacağı

Bazı

1. İşletmenin görünmeyen entelektüel varlıklarının görünür hale getirilmesi, işletmenin
fon bulma olanaklarını önemli ölçüde arttıracaktır. İşletmeler, kredi kuruşlarına sahip
oldukları entelektüel varlıkları (söz gelimi diğer işletmelere göre yüksek olan bir
‘işgörenlerin becerilerini geliştirme hızı’nı) bir teminat olarak gösterebilirler. Özellikle
teknoloji alanında girişimde bulunan küçük işletmeler için entelektüel sermaye, risk
sermayesi bulma olanaklarını arttırabilir.
2. Yüksek piyasa değerine sahip bir işletme, bu yüksek değerin kaynağını yatırımcılara
bu şekilde göstermiş olacaktır.
3. Halka açık ya da açılmayı düşünen bir işletmenin entelektüel sermayesini ve bunun
gelecekte yaratacağı gelir potansiyelini göstermesi, işletmenin hisse senetlerinin fiyat
performansını arttırıcı etki yapacaktır.
4. Halka açık olmayan bir işletme herhangi bir amaçla değerlenirken ölçülmüş ve
raporlanmış entelektüel sermaye, satıcı işletme için pazarlık unsuru olacak ve satış
fiyatını arttırıcı etki yapacaktır.
5. İşletmenin rakiplerine karşı durumlarını ortaya koyarak zayıf yönlerini geliştirmesini
sağlayacaktır.

3.2.4. Entelektüel Sermayeyi Ölçme Zorlukları
1. Farklı rekabet ortamlarında farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç
duyduğu bilgi de farklı olacaktır. Bu farklılık bilginin, enformasyonun, maddi olmayan
varlıkların değerlemesini zorlaştırıcı bir etkendir.
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2. Bilgi varlıklarının değen bir durumda fazla olabilirken başka bir ortam veya zamanda
değersiz hale gelebilir. Örneğin finansal bir enformasyon piyasada bunu bilenler
tarafından çok değerli olabilir. Bu enformasyon bir yayın organında yayınlandığında
değeri birden düşebilir. Bir marka yada özelliğin değerini sürekli korumak özellikle
hızlı hareket eden piyasalarda yada teknolojik değişimin yoğun olduğu piyasalarda
zordur.
3. Formal bilgiyi değerlemek (patent, Copyright gibi) nispeten kolay olmakla birlikte,
formal olmayan bilgiyi (örtülü bilgi) değerlemek zordur.
4. Maddi olmayan varlıklar şirketin defter değeri ile piyasa değeri arasındaki fark olarak
tanımlandığında bu farkın ülkeden ülkeye, sektörden sektöre, şirketten şirkete büyük
değişimler göstermesi standart bilgi edinmeyi zorlaştırmaktadır. Teknoloji şirketleri söz
konusu olduğunda ise aradaki fark daha da açılmaktadır.
5. Muhasebe sistemleri maddi olmayan varlıkları ölçmeye yönelik olarak
tasarlanmamıştır.
6. Soyut kavramları temsil edecek somut göstergelerin ortaya konması ve göstergelerin
entelektüel sermaye bileşenlerini ölçmede ne derece güvenilir olduğu tartışma yaratan
bir konudur.

3.2.5. Entelektüel Sermayenin En Kısa Formülü
Entelektüel sermayeyi ölçmek ve görünür hale getirmek için sistematik bir yaklaşım,
işletmelerin türüne, büyüklüğüne, yapısına, sahiplerine ve coğrafi yerleşimine bağlı olmaksızın
artan bir şekilde değerli hale gelmektedir.
Formülize edersek;
ES = PİYASA DEĞERİ – DEFTER DEĞERİ
Intellectual Capital = Market Value - Book Value

3.2.6. Entelektüel Sermaye ile İlgili Bazı Kavramlar
Entelektüel Varlık: “Değer yaratan bilgidir”.
İşletmenin üzerinde sahiplik hakkı iddia edebileceği kısmen maddi bir kimlik kazandırılmış ya
da fiziksel anlamda tanımlanmış, işletmeye özgü bilgidir.
Entelektüel Mülkiyet Varlıkları: “Yasal sahiplik taşıyan bilgidir”.
Genellikle, patentler, telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar ve know-how’ı içine almaktadır.
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3.2.7. Bazı ES Modelleri
1. Dengelenmiş Başarı Karnesi (Balanced Scorecard) Modeli
2. Soyut Varlıkları İzleme Modeli
3. Skandia Değer Şeması Modeli
4. Skandia Pusulası Modeli
5. Kavramsal Model

3.2.7.1.

Dengelenmiş Başarı Karnesi (Balanced Scorecard) Modeli

Müşteri

Vizyonumuza
ulaşabilmek amacıyla
müşterilerimize nasıl
görünmeliyiz?
Amaç
Ölçüm
Hedef

Ölçüm
Hedef
Girişim

Amaç

Vizyon ve Strateji

Finansal

Amaç

Finansal olarak başarılı
olabilmek için
ortaklarımıza nasıl
görünmeliyiz?

Girişim

Öğrenme ve Büyüme

Vizyonumuzu
gerçekleştirmek için
değişim ve gelişim
kabiliyetimizi nasıl
sürdürmeliyiz?

Ölçüm
Hedef
Girişim
İçsel İş Süreci

Ortaklarımızı ve
müşterileri memnun
etmek için hangi
süreçler de mükemmel
olmalıyız?
Amaç
Ölçüm
Hedef
Girişim

Kaynak: Kaplan, R.S. & D. Norton. (1996). “Using the Balanced Scorecard as a Strategic
Management System”, Harvard Business Review, January-Fabruary, s.75.
Dengelenmiş Başarı Karnesi, kurumların vizyon ve stratejilerinin operasyonel hedeflere
dönüşümünü sağlayan ve stratejik yönetim aracı olan bir yönetim sistemidir. Aynı zamanda
Kurumsal Performans Ölçüm Yöntemi olarak da kullanılmaktadır.
Dengelenmiş Başarı Karnesi, entelektüel sermaye yönetiminin işletmenin yönetim
sisteminin bir parçası haline getirilmesi için uygun bir ortam oluşturur (Kuyucu, 2005: 52).
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Entelektüel Sermaye Ölçüm Modeli olarak amacı ise öncelikle, yöneticileri işletmenin soyut
varlıklarını yönetme konusunda bilinçlendirmek ve bu konuya dikkatlerini çekmektir.
Kaplan ve Norton (1996) tarafından geliştirilen bu model ilk başta işletmelerin kurumsal
performansını ölçmek için tasarlanmıştı, ancak daha sonraları strateji yönetiminin bir parçası
haline dönüşmüştür( Sawyer ve Gammack :153). BSC farklı terimler kullansa da Skandia
kılavuzuna benzer bir yapıdadır. Göstergeleri dört kategoride toplamaktadır (Pasher ve
Ronen,2011:29).
Finansal Perspektif: (Finansal olarak başarılı olabilmek için ortaklarımıza nasıl
görünmeliyiz?) Finansal perspektif göstergeleri, kısa ve uzun vadede finansal performansa
katkı sağlayan işletme hareketlerini yansıtır (Daft, 2007:78). Finansal perspektifin stratejik
odak alanı işletme paydaşlarının beklentisi olan finansal başarıların nasıl sağlanacağı ile
ilgilidir. Stratejik konular karlılığı artırmak ve nakit akışı sağlamaktır. Finansal göstergelerin
ana amacı iş stratejilerinin bu beklentileri asgari düzeyde sağlayacak destekleri ölçmektir (AlAli, 2003:41). Finansal perspektif, gerçekleşmiş olaylara ve olaylar sonucu ortaya çıkan
verilere dayanır.

Müşteri Perspektifi: (Vizyonumuza ulaşabilmek amacıyla müşterilerimize nasıl
görünmeliyiz) İşletme vizyonunu hayata geçirebilmek için müşteriye nasıl görünmemiz
gerektiği ile ilgilidir. Norton ve Kaplan (2004) müşteri perspektifini üç alt başlık altında
incelemiştir: Ürün ve hizmetlerin özellikleri (özellikler, kalite ve fiyat), müşteri ilişkileri
(satınalma kalitesi, deneyimler ve kişisel iletişim) ve marka oluşturma (imaj ve ilişki yönetimi)
(Ciuzaite, 2008:26). Müşteri perspektifinde müşteri sadakatine odaklanırken, zamanında
teslimatı unutmamak gerekir (Arıkboğa,2003:126).

İç Süreçler Perspektifi: Müşterileri ve şirket pay sahiplerini mutlu etmek için ne tür
süreçlere sahip olunması gerektiği üzerine odaklanılan adımdır (Ciuzaite, 2008:26). Stratejik
amaç sadece mevcut süreçleri tanımlamak değil, müşteri memnuniyeti ve daha iyi finansal
getiriler sağlayacak yeni süreçlerin oluşturulmasıdır (Al Ali, 2003: 43).

İnovasyon ve Öğrenme Perspektifi: Bu seviyede işletmenin hayatını devam
ettirebilmesi için değişimlere nasıl cevap vereceğine karar verilir ve odaklanılır. Stratejik amaç
olarak müşteri ilişkileri ve şirket içi süreçlerde belirlenen eksikliklerin uzun vadede büyümesini
sağlayacak şekilde tamamlanmasına odaklanmaktır (Al Ali, 2003: 43).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ekonomik çağlar dan ve bilgi ekonomisi çağına geçiş sürecinden söz
edilmiştir. Tarihsel süreçte işletmelerin değişen sermaye anlayışı incelenmiştir. Entelektüel
sermaye ile ilgili çalışmaların kuramsal olarak ulaştığı bazı sonuçlar irdelenmiştir.
Entelektüel sermayenin ölçülmesi konusunun önemi vurgulanmıştır. Bazı entelektüel
sermaye modelleri ve bu modeller içinde dengelenmiş başarı karnesi (balanced scorecard)
detaylandırılmıştır.
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Üçüncü Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi ‘bilgiyi üretme, kullanma ve yönetmenin her zamankinden çok
daha fazla önem kazanması’ ile birlikte tüm dünyada geçiş yapılmış ekonomidir?
a) Bilgi Ekonomisi
b) Sanayi Ekonomisi
c) Tarım Ekonomisi
d) Entelektüel Ekonomi
e) İlkel Ekonomi
2. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel sermayeye örnek değildir?
a) Makine
b) Fabrika
c) Teçhizat
d) Yatırım
e) Stoklar
3. Aşağıdakilerden hangisi finansal sermayeye örnek değildir?
a) Alacaklar
b) Hisse senedi
c) Stoklar
d) Nakit
e) Tahvil

4. Aşağıdakilerden hangisi Entelektüel Sermaye girdilerinden birisi değildir?
a) Bilgi
b) Yetenekler
c) Marka değerleri
d) Tüme yayılmış kurumsal işletme kültürü
e) Marka stratejileri
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5. Aşağıdakilerden hangisinde Bilgi Ekonomisi’nin karakteristik özellikleri yanlış
verilmiştir?
a) Bilgi
b) Dijitalleşme
c) Yenilikçilik
d) Sektörel genişleme
e) Sanallaşma
6. Aşağıdakilerin hangisi Entelektüel Sermaye ölçümünün sağlık işletmelerine sağlayacağı
avantajlardan birisi değildir?
a) Risk sermayesi bulma olanağını artırır
b) İşletmenin hisse senetlerinin fiyat performansını artırır
c) Satış fiyatını artırır
d) Sektörün karlılık derecesini ölçer
e) Zayıf yönlerini geliştirir
7. Aşağıdakilerden hangisi Entelektüel Sermayeyi ölçmede yaşanan zorluklardan birisi
değildir?
a) Farklı sektörlerde bilginin farklı olması
b) Maddi olan varlıkların ülkeden ülkeye farklılık göstermesi
c) Farklı sektörlerde bilginin değersiz olabilmesi
d) Formal bilginin değerlemesinin kolay olması
e) Maddi olmayan varlıkların ülkeden ülkeye farklılık göstermesi
8. Aşağıdakilerden hangisi Entelektüel Mülkiyet Varlıklarına örnek değildir?
a) Lisanslı patentler
b) Patentler
c) Telif hakları
d) Ticari markalar
e) Ticari sırlar
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9. Aşağıdakilerden hangisi Entelektüel Sermaye Modelleri’nden birisi değildir?
a) Soyut Varlıkları İzleme Modeli
b) Skandia Değer Şeması Modeli
c) Somut Varlıkları İzleme Modeli
d) Skandia Pusulası Modeli
e) Kavramsal Model
10. Entelektüel Sermaye’de kullanılan yöntemlerden birisi de Kurumsal Performans Ölçüm
Yöntemidir.
Yukarıdaki açıklamaya göre diğer adı Kurumsal Performans Ölçüm Yöntemi olan model
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Somut Varlıkları İzleme Modeli
b) Skandia Değer Şeması Modeli
c) Kavramsal Model
d) Skandia Pusulası Modeli
e) Dengelenmiş Başarı Karnesi Modeli

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)c, 4)e, 5)d, 6)d, 7)b, 8)a, 9)c, 10)e
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4. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE VE
YÖNETİMİ (2)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Bazı Es Modelleri
4.1.1. Soyut Varlıkları İzleme Modeli
4.1.2. Skandia Değer Şeması Modeli
4.1.3. Skandia Pusulası Modeli
4.1.4. Kavramsal Model
4.2. Entelektüel Sermaye Ana ve Alt Unsurları
4.3. Entelektüel Sermaye Unsurlarının Birbiriyle Etkileşimi
4.4. Entelektüel Sermaye Unsurları
4.4.1. İnsan Sermayesi
4.4.2. İlişkisel Sermaye / Müşteri Sermayesi
4.4.3. Yapısal Sermaye / Organizasyonel Sermaye
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4.1. Bazı Es Modelleri
1. Dengelenmiş Başarı Karnesi (Balanced Scorecard) Modeli
2. Soyut Varlıkları İzleme Modeli
3. Skandia Değer Şeması Modeli
4. Skandia Pusulası Modeli
5. Kavramsal Model

4.1.1. Soyut Varlıkları İzleme Modeli

PİYASA DEĞERİ
Maddi
Sermaye

Entellektüel Sermaye
Dışsal Yapı
İçsel Yapı Bireysel Yetenekler

Büyüme
Yenilikçilik
Verimlilik
Süreklilik
Kaynak: Sveiby, Karl-Erik. (1996). Sveiby Knowledge Associates. http://www.sveiby.com/
(01.09.2016).
İsveçli araştırmacı, Karl Erik Sveiby tarafından Soyut Varlıkları İzleme Modeli
geliştirilmiştir. Bu model kapsamında Entelektüel Sermaye’yi oluşturan bileşenler; bireysel
yetenekler, içsel ve dışsal yapı olarak sınıflandırılmaktadır. Tabloda, Soyut Varlıkları İzleme
Modeli kapsamında Entelektüel Sermaye ile birlikte maddi sermayeye de yer verilmiştir.
Entelektüel Sermaye ve maddi sermaye bir arada işletmenin piyasa değerini oluşturmaktadır.
Modelde, entelektüel sermaye ve maddi sermaye bileşenleri; büyüme, yenilikçilik, verimlilik
ve süreklilik boyutlarında ele alınmaktadır.

54

4.1.2. Skandia Değer Şeması Modeli
PİYASA DEĞERİ
FİNANSAL SERMAYE

ENTELLEKTÜEL SERMAYE

YAPISAL SERMAYE

İNSAN SERMAYESİ

MÜŞTERİ SERMAYESİ
ORGANİZASYONEL
YENİLİK SERMAYESİ
ENTELLEKTÜEL
MÜLKİYET
DİĞER SOYUT
SÜREÇ SERMAYESİ

Kaynak: McELROY, M.W. (2002). "Social Innovation Capital, Journal of Intellectual
Capital. Vol.3, No.1, s.31.
Edvinsson ve Malone’ın geliştirdiği Skandia Değer Şeması Modeli kapsamında, bir
şirketin piyasa değerini belirlemek için, finansal sermayesi ile entellektüel sermayesinin
ayırımının çok iyi yapılması gerektiğine değinilmektedir. Şekil 5’de görülen bu modele göre
insan sermayesi, çalışanların sahip oldukları bilgi, yetenek ve deneyimlerin değeri olarak ele
alınmaktadır. Yapısal sermaye ise, insan sermayesinin gelişimine katkıda bulunan tüm unsurları
içermektedir (Marr, Schiuma & Neely, 2004, s.555).
Entelektüel sermayenin ana bileşenleri; insan sermayesi ve yapısal sermaye olarak
belirlenmiştir. Yapısal sermayenin, müşteri sermayesi ve organizasyonel sermaye olmak üzere
iki bileşeni mevcuttur. Organizasyonel sermayenin bileşenlerini, yenilik sermayesi ve süreç
sermayesi oluşturmaktadır. Yenilik sermayesi; entelektüel mülkiyet ve entelektüel varlıklardan
meydana gelmektedir (Chen, Zhu & Xie, 2004, s.200). Bu sınıflandırma farklı kaynaklarda
Değer Dağılım Ağacı Modeli olarak da adlandırılmaktadır.
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4.1.3. Skandia Pusulası Modeli

GEÇMİŞ
Finansal Odak

Müşteri
Odağı
Entellektüel
Sermaye

Süreç
Odağı

BUGÜN

İnsan Odağı
Yenilik ve Geliştirme Odağı

GELECEK

Faaliyette Bulunulan Çevre

Kaynak: Edvinsson, L. (1997). “Developing Intellectual Capital at Skandia”, Long Range
Planning, Vol.30 No.3, s.371.
Leif Edvinsson tarafından 1990’ların ortalarında geliştirilen yöntem finansal ve
entelektüel sermaye unsurlarını birlikte değerlendirmektedir. Leif Edvinsson bu yapıyı
kurarken bir ev gibi görselleştirmiştir. Kullanılan her bir blok evin bir yapı taşı olarak
konumlandırılmıştır.
Skandia Pusulası Modelinde göstergeler belirlenirken üç zaman boyutunda
değerlendirme yapılmaktadır.
Geçmiş zaman boyutunda daha çok finansal veriler üzerinden, kayıtlı veriler
kullanılarak yapılan değerlendirmeler yer alır.
Şimdiki zaman boyutunda işletmenin şu anki operasyonları ve göstergeleri bulunur.
Yan duvarlarda süreç odaklılık, yapısal sermayeyi; müşteri odaklılık, müşteri sermayesini
vurgulamaktadır. İnsan sermayesi şimdiki zaman diliminin tam ortasında yer almaktadır. Son
olarak gelecek zaman boyutunda konumlandırılmış ancak geçmiş verilerin ortaya çıkması için
geleceğe yatırım yapmak gerektiği vurgulanmıştır. İşletme, yenilikler ve geliştirmeler üzerinde
büyüyecek ve yükselecektir. Gelecek odaklılıkta yenilik, AR-GE faaliyetleri ve geliştirme
faaliyetleri önemlidir (Pasher ve Ronen,2011:26-27).
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4.1.4. Kavramsal Model
İkinci
Basamak

Birinci
Basamak

Öz
Faaliyet Alanı
Parametreler
Kodlama zorluğu

Entellektüel Sermaye

İnsan
Sermayesi

Akıl
İşletme içi çalışan zinciri
Hacim
Yüksek

Yapısal
Sermaye

Rutinler
İşletme içi bağlantılar
Etkinlik
Orta
Güven

İlişkisel
Sermaye

İlişkiler
İşletme dışı bağlantılar
Uzun ömürlülük
En yüksek
Kültür

Yönlendiriciler

Kaynak: Bontis, N. (1998). "Intellectual Capital: an Exploratory Study that Develops Measures
and Models«, Management Decicion. No.36/2, s.66
Nick Bontis’in geliştirdiği Kavramsal Model kapsamında Entelektüel Sermaye çok
yönlü bir yapı olarak ele alınmaktadır. Şekil’de görüldüğü gibi Entelektüel Sermaye’nin ana
bileşenleri; insan sermayesi, yapısal sermaye ve ilişkisel sermayedir. Modeldeki insan
sermayesi, özellikle akıl kavramını temsil etmektedir. Bu aynı zamanda, çalışanların açıkça
ifade edemedikleri örtülü bilgidir. Yapısal sermaye ile ağırlıklı olarak işletmedeki rutinler ifade
edilmektedir. İlişki sermayesi, dış çevre ile olan ilişkilerle ortaya çıkarılan gizli bilgidir.
Modeldeki güven ve kültür bileşenleri ise, Entelektüel Sermaye’nin üç bileşenine
“yönlendiriciler” olarak etki etmektedir (Bontis, 1998, ss.11–12).
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4.2. Entelektüel Sermaye Ana ve Alt Unsurları
Entelektüel sermaye ile ilgili yapıla literatür araştırmasında ana unsurlarının insan
sermayesi, ilişkisel sermaye ve yapısal sermaye olmak üzere üç ana unsur etrafında
toplanmasına karşın çok sayıda alt unsura sahip olduğu görülmektedir.

4.3. Entelektüel Sermaye Unsurlarının Birbiriyle Etkileşimi

Şekil: Entelektüel Sermaye Unsurlarını Birbirleriyle Etkileşimi
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4.4. ES Unsurları
1. İnsan sermayesi
2. İlişkisel Sermaye / Müşteri Sermayesi
3. Yapısal Sermaye / Organizasyonel Sermaye

4.4.1. İnsan sermayesi
YÖNETİCİ+ÇALIŞANLAR
İşletme yönetici ve çalışanlarının sahip oldukları bilgilerin, yeteneklerin ve
deneyimlerin toplam değeridir.
Entelektüel sermaye bir çok farklı ortamda eş zamanlı olarak bulunabilme özelliğine
sahip iken, insan sermayesi aynı anda iki farklı ortamda bulunamamaktadır.
İnsan sermayesi sadece eğitim ile gerçekleştirilebilecek bir olgu değildir. Bilgi,
deneyim, yargılama, liderlik, problem çözme yeteneği, motivasyon, adaptasyon kabiliyeti,
başkalarına hizmet etmek için birilerini kullanma zekası insan sermayesinin alt boyutları olarak
tanımlanabilir. Çalışanların karmaşık işler yapabilmesi ve beyin gücünü kullanılabilir hale
getirip faydalı entelektüel sermayeye dönüştürebilmesi için işletmelerin örtülü bilgi ile açık
bilginin farkını anlamaları gerekmektedir (Baker, 2008:117).
Demirkol(2007:69) insan sermayesinin alt unsurlarını aşağıdaki şekilde belirtmiştir:
• Know-how,
• Eğitim,
• İşe yönelik özellikler,
• İşle ilgili bilgisi, değerlendirmesi ve rekabet,
• Girişimcilik, kolay adaptasyon, değişime uyum sağlama, yenilikçilik.
Stewart (1997, s.98)’a göre, insan sermayesinin stratejik potansiyeli değer ve ikame
edilebilirlik olmak üzere iki boyutta ele alınmıştır. Böylece, bir şirkette var olan insan
sermayesinin farklı şekillerde sınıflandırılması için kavramsal bir çerçeve oluşturulmaktadır.
Bu kavramsal çerçeve içerisinde, insan sermayesinin şirkete olan katma değeri maksimize
edilerek en iyi nasıl yönetilebileceği ortaya konmaktadır. İnsan sermayesinin farklı tiplerini
yönetmek için, farklı insan kaynakları stratejileri geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde, aynı
stratejinin tüm çalışanlar için kullanılması verimliliği olumsuz etkileyici sonuçlara neden
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olabilecektir. Aşağıda görülen tabloda insan sermayesinin yerinin doldurulabilirliği ve katma
değer boyutlarında stratejik potansiyeline göre değerlendirildiği matris yapı görülmektedir.
İnsan Sermayesini Tanıma Matrisi

Tablodaki birinci bölme, düşük katma değer ve yerine zor ikame edebilirlik alanını
oluşturmaktadır. Bu bölmedeki insan sermayesinin yerini doldurmak zor olmasına rağmen,
müşteri için değer yaratıcı iş üretme özelliği düşüktür. Şirkete ait özel bir kaynak olduğu için
potansiyel bir rekabet edici farklılık yaratma özelliği taşımaktadır. Bu bölmede şirketin en
önemli görevi, zor ikame edilebilirlik özelliğini koruyarak insan sermayesinin potansiyel
değerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktır. Shoshana Zuboff’un yeni terimiyle, bu
bölmedekilerin yaptıkları işleri bilgiyle donatmak gerekmektedir. Böylece, söz konusu işlerin
enformasyon değerini arttırarak müşterilere daha fazla yararlı olmaya başlamalarına imkân
verilebilir. İnsan sermayesinin ikame edilebilirlik derecesi azaldıkça, verimlilik potansiyeli ile
birlikte yatırım kaynağı olma özelliği de artmaktadır.

İkinci bölme, düşük katma değer ve yerine kolay ikame edebilirlik alanını
oluşturmaktadır. Bir şirket açısından; bu bölmede yer alabilecek çok sayıda insan bulunabilir.
Ancak, bu insanların müşteri için değer yaratıcı özelliği düşük olması ile birlikte piyasada
bulunabilirlikleri ve kolayca istihdam edilebilme özellikleri de oldukça yüksektir. Şirket, bu
kişileri kaybetme konusunda çok fazla endişe duymayabilir. Çünkü yaptıkları ya da yapacakları
iş hemen hemen birbirine benzer ve eğitim süreleri de kısadır.
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Üçüncü bölme, yüksek katma değer ve yerine kolay ikame edebilirlik alanını
oluşturmaktadır. Bu bölmedeki kişiler, müşterilerin değer verdikleri işleri yapıyor olmakla
birlikte sayıca oldukça fazladırlar.
Dördüncü bölme, yüksek katma değer ve yerine zor ikame edilebilirlik alanını
oluşturmaktadır. Bu bölmede yer alan çalışanların eğitim süreleri yıllarla ifade edilebilecek
tarzda uzun sürebilir. Ayrıca, yetenek ve tecrübe yönleri oldukça gelişmiştir. Böylece, şirket
için gerçek anlamda bir yatırım olarak kabul edilebilirler.

Şirketin müşterileri açısından fark yaratan ve tercih edilebilir olma özellikleri bu kişiler
aracılığı ile sağlanabilmektedir.

4.4.2. İlişkisel Sermaye / Müşteri Sermayesi
AĞ + MARKA + MÜŞTERİLER
İlişkisel sermayeyi kısaca; işletme dışı ilişkide bulunulan tüm kurumlarla olan ilişkilerin
değeri olarak da tanımlayabiliriz.
İlişkisel Sermaye; müşterilerle, tedarikçilerle, rakiplerle, dağıtıcılarla ve diğer tüm
çevresel faktörlerle ilişkileri içeren bir kavram olarak ifade edilmeye başlanmıştır.
İşletmenin dış dünyayla olan tüm ilişkileri bu çerçevededir. İşletmenin iç yapısına uzak
olduğu için bu sermayenin artırımı da diğer sermaye türlerine göre oldukça zordur (Erkal,
2006:58).
Bir şirketin ilişkisel sermayesini oluşturan başlıca dışsal entelektüel varlıklar; müşteri
sadakati, firma imajı, işletmenin mal ve hizmetlerine talebi oluşturan müşteriler ile ilişkileri,
tedarikçilerle olan ilişkileri, dağıtım kanallarının etkinliği, mali kurumlar nezrindeki
kredibilitesi, diğer işletmelerle kurduğu stratejik işbirliklerinin doğurduğu tanınmışlık ve
saygınlık yer almaktadır (Saruhan & Sulaoğlu, 2001, s.811).
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4.4.3. Yapısal Ser
maye / Organizasyonel Sermaye
İşletme içerisinde insan sermayesini destekleyen bütün unsurları içine almaktadır.
Organizasyon stratejileri, dahili işletim sistemleri, veri tabanları, çalışanlara yardımcı
olabilecek kolektif iş programları, sistemler, süreçler ve bu çerçevede kullanılabilecek her türlü
bilgi bu kapsamdadır.
Genel olarak 2’ye ayrlır.
1. Yasalarla koruma altına alınan organizasyonel sermaye türleri (süreçler, teknolojiler,
icatlar, yayınlar)
2. Şirket stratejisi, şirket kültürü
Farklı bölümlerde incelemeye tabi tutulabilir.
İş süreçleri sermayesi (Şirketin şu anki durumunun incelenmesine yarar). Yapılandırılmış ve
belgelendirilmiş bilgidir. Rutinler, sistemler, yöntemler.
Entelektüel Mülkiyetler (Patentler, telif hakları,ticari sırlar, know-how vb.)
Yenilik ve Geliştirme Sermayesi (Şirketin gelecekteki durumuna yönelik organizasyonel
sermayedir).
 Kültürel ve Sosyal Sermaye’de bu kısma sokulabilir.
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Dördüncü Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Entelektüel Sermaye Soyut Varlıkları İzleme Modeli’ni
geliştirmiştir?
a) Karl Eric Sveiby
b) Leif Edvinsson
c) Michael S. Malone
d) Nick Botins
e) John Kenneth Galbraith
2. Aşağıdakilerden hangisi Soyut Varlıkları İzleme Modeli’nde Entelektüel Sermaye ve
maddi sermaye bileşenlerinden birisi değildir?
a) Büyüme
b) Yenilikçilik
c) Yatırım
d) Verimlilik
e) Süreklilik
3. Aşağıdakilerden hangisi ‘bir şirketin piyasa değerini belirlemek için, finansal
sermayesi ile entelektüel sermayesinin ayırımının çok iyi yapılması gerektiğine değinen’
bir modeldir?
a) Soyut Varlıkları İzleme Modeli
b) Skandia Değer Şeması Modeli
c) Skandia Pusulası Modeli
d) Somut Varlıkları İzleme Modeli
e) Kavramsal Model
4. Aşağıdakilerden hangisinde Skandia Pusulası Modeli’nde göstergeler belirlenirken
kullanılan boyutlar doğru olarak verilmiştir?
a) Geçmiş – Şimdiki Zaman Boyutu
b) Şimdiki – Gelecek Zaman Boyutu
c) Geçmiş – Gelecek Zaman Boyutu
d) Yalnızca Gelecek Zaman Boyutu
e) Geçmiş – Şimdiki – Gelecek Zaman Boyutu
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5. Aşağıdakilerden hangisi Entelektüel Sermayenin Kavramsal Modelini geliştirmiştir?
a) Nick Botins
b) Karl Eric Sveiby
c) John Kenneth Galbraith
d) Leif Edvinsson
e) Michael S. Malone
6. Aşağıdakilerden hangisi Entelektüel Sermaye’nin ana unsurlarından birisi değildir?
a) Finansal Sermaye
b) İnsan Sermayesi
c) Yapısal Sermaye
d) İlişki Sermayesi
e) Müşteri Sermayesi
7. Aşağıdakilerden hangisi Entelektüel Sermaye’nin alt unsurlarından birisi değildir?
a) Liderlik Sermayesi
b) Fikir Sermayesi
c) Kültürel Sermaye
d) Yapısal Sermaye
e) Süreç Sermayesi
8. ‘İşletme; yönetici ve çalışanlarının sahip oldukları bilgilerin, yeteneklerin ve
deneyimlerin toplam değeridir’ tanımı aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
a) Yapısal Sermaye
b) İlişki Sermayesi
c) İnsan Sermayesi
d) Müşteri Sermayesi
e) Süreç Sermayesi
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9. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Sermayesi’nin alt unsurları biri değildir?
a) Know – how
b) Marka değeri
c) Eğitim
d) Girişimcilik
e) Yenilikçilik
10. Aşağıdakilerden hangisi Entelektüel Mülkiyetler içinde yer almaz?
a) Sistemler
b) Patentler
c) Telif hakları
d) Ticari sırlar
e) Know – how
CEVAPLAR
1)a, 2)c, 3)b, 4)e, 5)a, 6)a, 7)d, 8)c, 9)b, 10)a
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5. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE YETENEK YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. 3T Formülü: Dünya’dan Bir Örnek
5.2. Yetenek Kavramı
5.3. Yetenek Yönetimi
5.3.1. Yetenek Yönetimi Kavramının Doğuşu
5.3.2. Yetenek Yönetiminin Önem Kazanması
5.3.3. Stratejik Yetenek Yönetimi
5.3.4. Roller ve Sorumluluklar
5.3.5. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yetenek Yönetiminin Karşılaştırılması
5.3.6. Stratejik Yetenek Yönetimi Sürecinin Aşamaları
5.3.7. Yetenek Yönetiminin Önündeki Engeller
5.4. Klasik Kariyer Yaklaşımından Yeni Kariyer Yaklaşımına
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5.1.3. T Formülü: Dünya’dan Bir Örnek
Amerikalı sosyal siyaset uzmanı Prof. Richard Florida’nın geliştirdiği;
T ECHNOLOGY – Teknoloji
T ALENT - Yetenek
T OLERANCE – Hoşgörü
Ülkelerin Gelişiminde En Önemli Faktörler…
Dünya’dan Bir Örnek;
California’nın San Francisco yöresi; gerek eğitim kurumları, gerekse farklılığa
gösterilen hoşgörü sayesinde tüm dünyadan yetenekler çekilmiş, bugün hala önemli bir
teknoloji merkezi olan silikon vadisi ortaya çıkmıştır.
1960’dan bu yana Amerika’nın “Hoşgörü Başkenti”dir.

5.2.

Yetenek Kavramı

Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük’te;
“Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet, istidat” olarak
tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr).
Triumph (başarı),
Ability (kabiliyet),
Leadership (liderlik),
Easiness (pratiklik),
New-Fangled (yaratıcılık) ve
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Time (zaman)

kavramlarının bir bütünü olarak nitelendirilmiştir.

5.3.

Yetenek Yönetimi

“Örgüt içinde yer alan yüksek nitelikli çalışanlara; tasarlanmış yöntem, süreçler,
kaynaklar ve politikaları kullanarak kariyer geliştirme imkanları sunmak ve örgütsel
bağlılıklarını sağlamak”.
Geniş açılımlı bir yetenek yönetimi tanımı ;“Yetenekli çalışanların tepe yönetim
tarafından örgütün sahip olduğu en önemli değer olarak görüldüğü, yetenek stratejisinin işletme
stratejisiyle desteklendiği, yetenekli kişileri cezbederek işletmeye çekme, seçme, işe
yerleştirme ve motive ederek kendilerini geliştirebilecekleri elverişli ortamı oluşturma ve bu
şekilde elde tutma süreçlerini kapsayan değer odaklı bir yaklaşım”

5.3.1. Yetenek Yönetimi Kavramının Doğuşu
Yetenek ve yetenek yönetimi kavramları ülkemizde 1990’lı yıllardan itibaren daha çok
önem kazanmış olmasına rağmen, 1980 yılı sonrası iş dünyasında meydana gelen değişimler ve
bilgi toplumuna geçiş ile yaşanmaya başlamıştır.
Yetenek yönetimi kavramının doğuşu, 1980’li yıllarda gündeme gelen “Bilgi Çağı” na
paralel olarak başlamış ve 1950 ve 1960’lı yıllarda ABD, Japonya ve Batı Avrupa ülkeleri gibi
gelişmiş ülkelerde bilgi teknolojilerinin giderek artan şekilde kullanımıyla birlikte kendini
göstermiştir. Bilgi çağına geçiş süreci, yetenekli çalışanlara duyulan ihtiyacı arttırmıştır.

5.3.2. Yetenek Yönetiminin Önem Kazanması
Günümüzün rekabetçi iş ortamında rakiplere karşı üstünlük elde edebilmenin yolunun
müşterilere farklı ya da benzersiz ürün ve hizmet sunabilmek, bunu sağlayabilecek olan nitelikli
çalışanların sahip oldukları yeteneklerin işletme süreçlerinin her kademesinde doğru şekilde
değerlendirilmesi olduğu konusundaki görüş birliği oluşmaya başlamıştır. Bu nedenle
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günümüzde işletmeler açısından “insanların yönetimi”nden ziyade “yeteneklerin yönetimi”
konusu çok daha fazla önem kazanmaya başlamıştır.

5.3.3. Stratejik Yetenek Yönetimi

5.3.4. Roller ve Sorumluluklar
Yetenek yönetimi uygulamalarından “örgüt içerisinde kimler sorumlu olmalıdır?”
Üst Yönetim Mi?
Teknoloji Yöneticileri Mi?
Birim Yöneticileri Mi?
İK Mı?
TÜM ÇALIŞANLAR
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5.3.5. İnsan Kaynakları Yönetimi
Karşılaştırılması

ve Yetenek Yönetiminin

5.3.6. Stratejik Yetenek Yönetimi Sürecinin Aşamaları
1. Potansiyel yetenekli çalışanların belirlenmesi,
2. Yetenekli çalışanları çekme,
3. Yetenekli çalışanların seçilmesi,
4. Yetenekli çalışanların işe yerleştirilmesi,
5. Yetenekli çalışanların eğitimi ve gelişimi,
6. Yetenekli çalışanların elde tutulması,
7. Yetenekli çalışanların performans değerlendirmesi.
1. Potansiyel Yetenekli Çalışanların Belirlenmesi:
Bir örgütün öncelikli olarak, kimlerin potansiyel YETENEKLİ çalışan olduğunu
belirlemesi gerekir.
Yeteneğin aranmasında, yetenekli bir adayın tanımlanmasının yanı sıra, işletmenin bu
pozisyon için ne türden yeteneklere gereksinim duyulduğu dikkate alınmalıdır.
Yeteneklerin bulunması iç ve dış kaynaklar olarak iki yaklaşımla gerçekleştirilir.
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1.Yaklaşım: Giriş seviyesinde eleman almak ve kişiyi firma içinde yetiştirmektir. Örneğin,
P&G, giriş seviyesindeki kişileri işe almakta ve içeriden yetiştirmek suretiyle terfi
ettirmektedir.
2.Yaklaşım: Yetişmiş iş gücünü işe almaktır. Her iki durumda da, örgütün potansiyel
çalışanları örgüte yöneltecek mesajları onlara iletmesi önemlidir.
Potansiyel çalışanlar arasındaki farklılıklar, kuşak farkı yada coğrafi farklılıklardan
kaynaklanabilir. Örneğin, Almanya’da çalışanın bir işi tercih etmesinde, ücretlendirme
önemliyken, İngiltere’deki bir çalışan için iş-hayat dengesi daha önemli bir kriterdir.
2. Yetenekli Çalışanların Çekilmesi/Cezbedilmesi:
İşletmelerin bünyesine katabileceği yetenekli adayları çekmesi/cezbetmesi yetenek
yönetimi yaklaşımının temel adımlarından birisidir. Yetenekli çalışanların işe alınması
süreci; gelecek vadeden, yenilikçi, yüksek potansiyeli olan kişileri işletmeye çekebilmek ve
bunların içinden yetenekli olanları belirleyerek, işletme içerisinde uygun olan görevlerde
değerlendirmek olarak ifade edilmektedir.
Doğru yeteneklerin örgüte çekilmesi, örgütlerin kullandığı işe alım kanallarının doğru
seçilmesi ve doğru kullanılmasını gerektirmektedir. İşletmelerin “yetenek” kavramına önem
verdiklerini çalışanlarına göstermeleri kritik başarı faktörlerinden birisidir. Bu faktörün başarı
ile yansıtılamaması durumunda işletmeye çekilmiş yetenekli çalışanlar uzun süre istihdam
edilememektedirler. Geleceğin iş dünyasında işletmelerin üstün yetenekli çalışanları değil,
üstün yetenekli çalışanların işletmeleri seçeceği söylenebilir. Bu nedenle, işletmelerin
kendilerini yenilemeleri, en son teknolojilerin kullanıldığı çağdaş koşulları taşımaları ve
rekabet avantajlarını yakalamaları gerekmektedir.
Potansiyel Yetenekleri Çekme Kanalları ve Tanımları
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3. Yetenekli Çalışanların Seçilmesi:
Seçme ve yerleştirme süreci, yetenekli insanlara sahip olabilme ve dolayısıyla işletmeler
arasında rekabet avantajı elde edebilme adına stratejik olarak ele alınması gereken insan
kaynaklarının önemli bir konusudur. Seçim süreci başlangıçta işletme stratejilerinin, beklenti
ve ihtiyaçlarının belirlendiği “planlama” ile başlar ve üç aşamalı bir süreçten meydana gelir.
Diğer süreçleri ise adayların araştırılıp bulunması ve adaylar arasından çeşitli yöntemlerle
uygun adayların seçilmesi ve işe yerleştirilmesi oluşturmaktadır.
İnsan Kaynakları
Planlaması

Aday Araştırma ve
Bulma

Çalışan Seçimi

Etkili bir yetenek yönetimi süreci için ilk adım, “doğru yerde doğru insanın
bulundurulması” anlayışı aslında işe alım aşamasından başlamaktadır.
Günümüzün piyasasında, işletmelerin seçim kriterlerini kendilerine uygun hale
getirmeleri gerekir. Seçim süreci önemlidir, ancak işe alma sürecini başlatmadan önce, bir
işletme ilk olarak işe alım yapma nedenini belirlemelidir. Çünkü şirketin işe alma hedefleri,
hangi seçim metodunun kullanılması gerektiğini gösterebilir. Örneğin, eğer işletmenin genç
veya deneyimli bir yönetici araması durumlarında, farklı tercih yöntemleri kullanmalıdır.
6.Yetenekli Çalışanların İşe Yerleştirilmesi:
Yetenekli çalışanların işe yerleştirilmesi yetenek yönetimi yaklaşımının anahtar
aşamalarından birisidir.
Yetenekli çalışanların işe yerleştirilmesi, çalışanların yeteneklerini etkili şekilde
kullanabileceği doğru rol ve pozisyonları sağlamak için yürütülen sistemli örgüt etkinliğidir.
5. Yetenekli Çalışanların Eğitimi ve Gelişimi:
Günümüzde mesleklerin ve uzmanlık gerektiren alanların nicelik ve nitelikleri sürekli
olarak artmaktadır. Örgün eğitim ve yaygın eğitim uygulamaları, artık bireye yetersiz
gelmektedir. İşletmelerin de yetenekleri dış şirketlerden temin etmenin yanında eğitim
politikaları geliştirmeleri ve uygulamaları da önemlidir. Çalışmakta olan veya yeni işe yerleşen
yetenekli çalışanlara yönelik eğitim ve gelişimin sağlanması, yetenek yönetiminin başarısında
kilit role sahiptir.
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Örneğin, Hindistan’da yapılan bir araştırma, işe yeni giren çalışanların işe başladıktan
kısa süre sonra firmanın kendileriyle ilgili eğitim ve geliştirme planlarını görmek istediklerini
belirtmektedir.
6. Yetenekli Çalışanların Elde Tutulması:
Yeteneklerin elde tutulması için kendilerinin önemli olduklarının hissettirilmesi,
gösterdikleri performans ve katkılarının farkında olunduğunun gösterilmesi, uygun bir çalışma
ortamı sağlanması, niteliklerine bağlı olarak doğru pozisyonlarda, görevlendirilmesi, motive
edici ücret ve ödül planları ile işletmeye aidiyetlerinin güçlendirilmesi gibi uygulamalara yer
verilmelidir.
Bu uygulamalar ile birlikte çalışanların işten ayrılmaları engellenemeyecek olmakla
birlikte en azından ayrılma oranları bu stratejilerin kullanılması ile birlikte minimum seviyeye
çekilebilecektir. İşletmenin tazminat ve ödülleri genellikle işletmenin çalışanları elinde tutma
stratejisinin bir parçası olarak kullanılabilir.
Yeteneklerin elde tutulması için;
Kendilerinin önemli olduklarının hissettirilmesi,
Gösterdikleri performans ve katkılarının farkında olunduğunun gösterilmesi,
Uygun bir çalışma ortamı sağlanması,
Niteliklerine bağlı olarak doğru pozisyonlarda, görevlendirilmesi, motive edici ücret ve
ödül planları ile işletmeye aidiyetlerinin güçlendirilmesi gibi uygulamalara yer
verilmelidir.
7. Yetenekli Çalışanların Performans Değerlendirmesi:






Performans değerlendirme yalnızca yetenekli çalışanlar açısından değil, işletmelerin
yetenek yönetimini doğru uygulayabilmeleri açısından da önem arz etmektedir. Yetenekli
çalışanların sınıflandırılması performans ve yetenek potansiyeline bağlı olduğundan
performans değerlendirme yetenek yönetimi sürecinde kritik bir öneme sahiptir.

74

5.3.7. Yetenek Yönetiminin Önündeki Engeller

5.4. Klasik Kariyer Yaklaşımından Yeni Kariyer Yaklaşımına
Klasik yönetim anlayışına bağlı ve daha çok sanayi ekonomisi işletmelerini çağrıştıran
geleneksel kariyer yaklaşımı, bireyin belli bir çalışma süresi boyunca örgütte gelebileceği
hiyerarşik basamakların önceden belli olduğu ve tek bir örgütte ömür boyu istihdam ilkesine
dayalı bir yapıya işaret etmektedir.
Ancak günümüzde işletmelerin yaşadıkları hızlı değişimler sonucunda, artık iş
güvencesinin olmadığı, bunun yerine istihdam edilebilirlik özelliklerinin ön plana geçtiği yeni
kariyer yaklaşımları ortaya çıkmaktadır.
Postmodern örgütlerde çalışanlar, yönetim eğitimi almış, bilgi sahibi ve profesyonel bir
kişilik sergilerler. Bundan dolayı, yüksek derecede sorumluluk almayı isteyerek yöneticilerinin
işlerine karışmamalarını isterler, başarılarını kanıtlayarak örgütlerinin de başarılı olmasını amaç
edinirler. Kendilerini gerçekleştirme güdüleri son derece yüksektir.
Bilgi çağı çerçevesinde kariyer geliştirme ve eğitim kişiyi takım içinde ve özellikle
çapraz takımlar (cross functional teams) içinde her zaman tarifi yapılmamış işler yapabilecek
hale getirmeyi ifade etmektedir.
Başka bir deyişle, kariyer geliştirme ve eğitim “statik” durumdaki bilgilerin öğretilmesi
olmaktan çıkmış, kişilerin bilgiyi bulma, yaratma, araştırma ve karşılaşılan sorunların çözümü
için kullanma arzu, özgüven ve yeteneğinin geliştirilmesine dönüşmüştür.
Kariyeri yönetmek çalışanın kendisine kalmış ve çalışanın kendisini sürekli istihdam
edilebilir (employable) tutması ön plana geçmiştir.
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Bilgi çağında kariyer sürekli öğrenmeye, çevreye uyabilmeye (adaptasyon) ve bilgiyi
araştırmaya dayanmaktadır. Yani “öğrenmeyi öğrenme” kariyer geliştirme ve eğitimin temeli
olmuştur.

76

Beşinci Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yetenek kavramında yer almayan unsurlardan birisidir?
a) Başarı
b) Kabiliyet
c) Liderlik
d) Süreklilik
e) Yaratıcılık
2. Aşağıdakilerden hangisi ‘örgüt içinde yer alan yüksek nitelikli çalışanlara; tasarlanmış
yöntem, süreçler, kaynaklar ve politikaları kullanarak kariyer geliştirme imkanları
sunmak ve örgütsel bağlılıklarını sağlamak’ cümlesini ifade eden kavramdır?
a) Yetenek Yönetimi
b) Stratejik Yetenek Yönetimi
c) İnsan Kaynakları Yönetimi
d) Teknolojik Yönetim
e) Süreç Yönetimi
3. Aşağıdakilerden hangisi Yetenek Yönetimi’nin önem kazanma nedenlerinden birisi
değildir?
a) Rakiplere Karşı üstünlük elde edebilme
b) Müşterilere farklı ürünler sunabilme
c) Müşterilere benzersiz ürünler sunabilme
d) Müşterilere farklı hizmetler sunabilme
e) Müşterilere benzer hizmetler sunabilme
4. Aşağıdakilerden hangisi Stratejik Yetenek Yönetimi’nin Süreç aşamalarından birisi
değildir?
a) Potansiyel yetenekli çalışanların belirlenmesi
b) Yetenekli çalışanların eğitimi ve gelişimi
c) Yetenekli çalışanların firmayı tercih etmesinin beklenmesi
d) Yetenekli çalışanların seçilmesi
e) Yetenekli çalışanların işe yerleştirilmesi
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5. Aşağıdakilerden hangisi yetenekli çalışanların seçiminde uygulanan süreçlerden birisi
değildir?
a) Aday değerlendirme
b) Aday araştırma
c) Aday bulma
d) İnsan Kaynakları planlaması
e) Çalışan seçimi
6. Aşağıdakilerden hangisi potansiyel yetenekleri çekme kanallarından biri değildir?
a) Çalışan referansı
b) Kurumun web sitesi
c) E- istihdam
d) Amaç / Niyet mektubu
e) Kurum içi haber bültenleri
7. Aşağıdakilerden hangisi yeteneklerin elde tutulması için gerekli uygulamalardan birisi
değildir?
a) Kendilerinin önemli olduklarının hissettirilmesi
b) Niteliklerine bağlı olarak farklı pozisyonlarda görevlendirilmesi
c) Gösterdikleri performansın farkında olunduğunun gösterilmesi
d) Uygun bir çalışma ortamı sağlanması
e) Ödül planları ile işletmeye aidiyetlerinin güçlendirilmesi
8. Aşağıdakilerden hangisinde Yetenek Yönetimi’nin önünde bulunan engellerdeki oran
en yüksektir?
a) Tepe yönetiminin yetenek yönetimine yeterli zaman ayırmaması
b) Birim yöneticilerinin, çalışanların kariyerlerine olumsuz inançları
c) Kurum içi işbirliğin teşvik edilmemesi
d) Tepe yönetiminin en önemli görevlerle ilgili ortak bir bakış açısının olmaması
e) Birim yöneticilerinin çalışanları performanslarına göre sınıflandırmadan hoşnut
olmamaları
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9. ‘Çalışanların önemli olduklarının hissettirilmesi, gösterdikleri performans ve katkılarının
farkında olunduğunun gösterilmesi, uygun bir çalışma ortamı sağlanmasıdır’ tanımı
aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
a) Yetenekli çalışanların performans değerlendirmesi
b) Yetenekli çalışanların seçilmesi
c) Yetenekli çalışanların elde tutulması
d) Yetenekli çalışanların eğitimi ve gelişimi
e) Potansiyel yetenekli çalışanların belirlenmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Çağı’na geçiş sürecinde duyulan ihtiyacı artırmıştır?
a) Bilgili çalışanlar
b) Stratejik düşünme
c) İnsan Kaynakları yönetimi
d) Yetenekli çalışanlar
e) Süreç yönetimi

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)e, 4)c, 5)a, 6)d, 7)b, 8)a, 9)c, 10)d
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6. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE İNOVASYON YÖNETİMİ (1)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Giriş
6.2. İnovasyon Nedir?
6.3. İnovasyonun Önemi
6.4. Yaratıcılık ve İnovasyon
6.4.1. Yaratıcılık ve İnovasyon (Yenileşim) Süreci
6.4.2. Yaratıcı Bireylerin Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İnovasyon ve sağlık işletmelerindeki önemini açıklayınız.

2)

Yaratıcılık ve inovasyon (yenileşim) sürecini örnek vererek açıklayınız.

3)

Yaratıcı bireylerin özelliklerini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yaratıcılık
ve
inovasyon
Yaratıcılık ve inovasyon
hakkında araştırma ve tartışma
Yaratıcılık ve inovasyon
hakkında bilgi edinmek
yolu ile edinilecektir.

Yaratıcı
özellikleri

Yaratıcı bireylerin özelliklerini
bireylerin Yaratıcı
bireylerin
çeşitli örnekler ile incelemek
özelliklerini kavramak
vasıtasıyla elde edilecektir.
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Anahtar Kavramlar


İnovasyon



Yaratıcılık



Yenileşim
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Giriş
Sağlık işletmelerinde inovasyonun yeri ve önemini kavramak oldukça önem
taşımaktadır. İnovatif hizmet ve ürünlerin ortaya çıkması bir anda gerçekleşen bir durum
değildir. İnovasyon yaratıcılık süreci sonunda ortaya çıkmaktadır. Yaratıcılık ve inovasyon
sürecini bir arada ele alarak aşamalar halinde incelemek gerekmektedir.
İnovasyonu ortaya çıkaran yaratıcı bireylerdir. Bu nedenle yaratıcı bireylerin
özelliklerini bilmek ve anlamak, eğitimle ve çabayla bu özellikleri edinmeye çalışmak bilgi çağı
çalışanları için artık bir zorunluluktur.
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6.1. İnovasyon Kavramına Giriş
Bir OECD çalışmasında dile getirildiği gibi;
“…ithal teknoloji, hiçbir biçimde, ülkenin kendisinin, sağlam bir bilim temeli ile belirli
bir inovasyon kapasitesine sahip olmasının yerini tutamaz. Önem verilmesi gereken husus,
yaparak öğrenme ve araştırarak öğrenme yoluyla, know-how’ın kendimize mal edilmesidir.”
Bilimsel ve teknolojik üstünlük; bilimsel ve teknolojik araştırmalar sonucu elde edilir.
bu noktada inovasyon kavramı büyük önem kazanmaktadır.

6.2. İnovasyonun Önemi
İnovasyon özellikle son yıllarda inanılmaz bir önem kazanmıştır.
İnovasyon, günümüzde, devletlerin ekonomik durumunu değiştirebilecek derecede
büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, birçok ülke bu konuya kaynak ayırıp, yatırımlar yaparak
özel önem vermektedir.
IBM’in dünya çapında yürüttüğü bir araştırmada, 765 CEO, inovasyonun en önemli
konu olduğunu söylemiştir. İnovasyon sayesinde birçok mucit iyi paralar kazanmış, iyi yerlere
gelmişlerdir. Tabi bunlar inovasyona verilen değeri de göstermektedir. Ayrıca inovasyon
hayatımızı kolaylaştıran, toplumları geliştirebilecek olan en önemli kavramlardandır.
Ülkemizde de inovasyon’un daha iyi anlaşılması için ilköğretim programına “teknoloji
tasarım” dersi konularak, çocukların ve gençlerin bu konuda aydınlatılması amaçlanmıştır.
İnovasyon bu kadar önemliyken inovasyona ülkemizin de gereken her türlü desteği göstermesi
gerekmektedir.

6.3. Yaratıcılık ve İnovasyon
Yaratıcılık ve inovasyon kavramları birbirleriyle yakından ilişkilidir.
Son yıllarda karar vermede yaratıcılık ve özellikle yaratıcılık ile beyin fonksiyonları
arasındaki ilişkiler, yoğun bir şekilde araştırılmaya başlanmıştır. Kişilerin beyinlerinin sağ
tarafı veya sol tarafının ağırlıklı olması ile karar sürecini kullanmaları arasındaki ilişkiler
araştırılmıştır. Beyinlerinin sağ tarafı baskın olan kişilerin daha sosyal, duygusal ve yaratıcı
olmalarına karşın, sol tarafı baskın olan kişilerin daha mantıklı, rasyonel, detaycı ve amaca
dönük oldukları ileri sürülmüştür4. Bu araştırmaların sonucu, pek çok işletme yöneticileri için
beynin her iki yanını kullanmayı geliştirici eğitim programları uygulamaya başlanmıştır.
Bir yöneticiyi başkalarından farklı kılacak husus, geliştirebildiği yeni fikir ve
alternatifler olacaktır.
Yaratıcılık konusu, yönetim konuları arasında son zamanlarda ağırlıklı olarak ele
alınmaya başlanan bir konudur. "İnsanlar nasıl yaratıcı olur, yaratıcılık nasıl geliştirilir,
çalışanlar yaratıcı olmaya nasıl özendirilebilir" gibi konular yönetimle ilgili olarak ele alınmaya
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başlanmıştır. Yönetici yaratıcı bir kişi midir? Yoksa yönetici oturmuş ve standart uygulamalar
yapan bir kişi midir? iki ucu temsil eden bu sorular yöneticilikte yaratıcılık konusuna dikkatleri
çekmektedir.

6.4. İnovasyon Nedir?
Bilimsel ve teknolojik araştırmalar sonucu ortaya çıkan bulguları ekonomik ve
toplumsal faydaya dönüştürme yeteneği.
Temel sorun acaba biz kendi ekonomimizde bilgiyi;




Nasıl üreteceğiz?
Ne amaçla kullanacağız?
Nereden bulacağız?
(ileri ülkelerle bilim teknoloji ve inovasyon açığımızı nasıl kapatacağız?)
İnovasyon, Latince bir sözcük olan "innovatus"tan türemiştir.

"Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması"
anlamındadır.
Türk Dil Kurumu (TDK), inovasyon kavramını “yenileşim” adı altında kullanmaktadır.
İnovasyon; farklı, düşünülmemiş, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaya
çalışmaktır.
Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanamayan
ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir.
Ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok
insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir.
Yeni fikirlerin hayata geçirilmesi ve Yeni ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin
ortaya çıkarılması, ardından bunların uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur.
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6.4.1. Yaratıcılık ve İnovasyon (Yenileşim) Süreci

1. AŞAMA: BİLGİ TOPLAMA


Sorular ve cevaplar alanıdır,



Tek bir sorun belli sayıda, mantıksal, rasyonel, pragmatik, ekonomik ve geçerli koşulları
içeren çözümlere sahip olabilir.



Araştırmacı,

türlü

etkileşimlerle,

yayınlarla,

sohbetlerle

bilgisini

geliştirme,

zenginleştirme ve düzenli bir bilgi yığma çabasındadır.


Bu aşama bazen çok uzun sürebilir.

2. AŞAMA: KULUÇKA


Sorun ayıklama aşamasıdır.



Tehlikeli bir aşamadır.



Araştırmacı ne mevcut olanlardan ne de kendinden doyum almamaktadır.



Zaman zaman soruna yaklaşılır veya uzaklaşılır.



Sorun üzerinde çözüme yönelik olarak buluşa ulaşmaya çalıştığından bu aşamaya
“kuluçka” adı verilmiştir.

3. AŞAMA: AYDINLANMA


Buluş aniden şekillenir.

ANİ
PIRILTI
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Araştırmacı bu aşamada gerilimden kurtulur ve rahatlar.



Bu noktada sorun çözüme kavuşmaktadır.

4. AŞAMA: DENEME


aşamada aydınlığa kavuşan fikrin uygulamasına geçilir.



Buluş deney ortamında kontrol edilebilir koşullar halinde ortaya konur.



Deneme yanılmalarla mantıksal ve rasyonelleştirilmiş olarak tekrar tekrar ele alınır.



Aynı zamanda “eleştiri” aşaması adını da alabilmektedir.



İki şekilde sonuçlanabilir:



Ya buluş uygulanabilir bir sonuca ulaşamadığından kuluçka aşamasına dönülür,



Ya da buluş uygulanabilir hale gelir.

5. AŞAMA: FORMÜLLEŞTİRME


Buluşun yayılması ve sosyalleşmesi aşamasıdır.



Fikrin sadece kabul edilebilir ve uygulanabilir olması yeterli değildir. toplum tarafından
da kabul görmesi gereklidir. yani, “buluşun sosyalleşmesi” gerekmektedir.



Yaratıcılıkla yeniliğin birleştiği noktaları göstermektedir.

6.4.2. Yaratıcı Bireylerin Özellikleri
"Yaratıcılık doğuştan mı gelir yoksa öğretilebilir mİ" soruları dalma tartışılmakla beraber,
son zamanlarda geliştirilen "yaratıcılık eğitimi" faaliyetleri, yaratıcılığın sadece bir avuç kişinin
sahip olduğu bir ayrıcalık (veya şans) olmadığı, aksine herkesin belli ölçüde yaratıcı düşünme
yeteneğine sahip olduğu inancına dayanmaktadır. Burada önemli olan, kişilerin, sahip oldukları
bu yeteneği geliştirebilecekleri ve ortaya koyabilecekleri bir ortam içinde çalışma imkânı
bulmalarıdır.


Yeni fikirler üretir,



Olay ve olguları farklı bakış açılarından görür,



Problemleri özgün yöntemler ile çözer,



Duygusal boyutu göz önünde bulundurur,



Karmaşık ve belirsiz sorunlara açık, hızlı, meraklı ve araştırmacı bir düşünce sistemi ile
yönelmek gibi kişisel beceri sahibidir.
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Sorunlara karşı duyarlıdır,



İfadeleri düzgün ve akıcıdır,



Esnektirler,



Düşünceleri özgündür (orjinaldir),



Meraklıdırlar,



Duygularını ve bilinçaltlarını çok rahat açığa vururlar,



Yaratma konusunda istekleri yüksektir,



Başarısızlıktan korkmazlar,



Sebatlıdırlar,



Yeterli bilgiye sahiptirler,



Bellekleri (hafızaları) güçlüdür,



Hayal kurma güçleri yüksektir,



Analiz ve sentez yetenekleri güçlüdür,



Belirsizliğe karşı toleranslıdırlar,



Sezgi güçleri ve seçicilik dereceleri yüksektir,



Sorun çözmeyi severler.

Çalışanların Daha Yaratıcı Olabilmeleri İçin Neler Yapmak Gereklidir?
Günümüz organizasyonları, kişilerin yaratıcılıklarını sonuna kadar ortaya koyabilecekleri
bir yapılanma içinde çalışmak zorundadır. Kişisel yaratıcılık organizasyonlardaki değişimin
temel faktörüdür. Bu nedenle her organizasyon, personelini yaratıcı kılmak yönünde değişik
önlemler almakta, bu konuda değişik öneriler ileri sürülmektedir.


Yaratıcı davranışı destekleyen bir ortam ve şirket kültürünün varlığı,



Otokratik yönetim tarzından uzak durmak,



Çalışanları yeni fikirleri denemeye ve en azından kabul etmeye teşvik etmek,



Çalışanlara kendilerini kişisel olarak geliştirdiklerine inandıkları bir iş vermek,



Çalışanların karşılaştıkları sorunları kendilerini geliştirme fırsatı olarak görmelerini
sağlamak,



Savunmacı davranışlardan uzak bir çalışma ortamı yaratmak,



Alışılmamış, çok ters gelen hatta anlamsız görünen fikirlerin tartışılmasına imkân
vermek; bunlardan işle ilgili sonuçlar çıkarmak.



Kişileri, işin daha iyi yapılması doğrultusunda alışılanın dışına çıkmaya teşvik etmek,



Yaratıcı davranışları ödüllendirmek,
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Alışılanın dışındaki fikirleri peşinen reddetmemek,



İnsanları hata yapmak korkusundan uzaklaştırmak.
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Altıncı Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi ‘farklı, düşünülmemiş, yeni fikirler geliştirmek ve bunları
uygulamaya çalışmaktır’ cümlesinin karşılığıdır?
a) İnovasyon
b) Strateji
c) Ar- Ge çalışması
d) Plan
e) Yaratıcılık
2. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık ve inovasyon sürecindeki bireysel düzeyde
değildir?
a) Bilgi toplama
b) Kuluçka
c) Aydınlanma
d) Deneme
e) Bilimsel mesaj

3. Aşağıdakilerden hangisi I. ve II. maddeleri içermektedir?
I. Buluşun yayılması ve sosyalleşmesi
II. Fikrin toplum tarafından kabul görmesi
a) Deneme
b) Kuluçka
c) Formülleştirme
d) Aydınlanma
e) Ticarileştirme
4. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı bireylerin özelliklerinden birisi değildir?
a) Yeni fikirler üretmesi
b) Olay ve olguları farklı bakış açılarından görmesi
c) Problemleri özgün yöntemler ile çözmesi

92

d) Duygusal boyutu göz önünde bulundurmaması
e) Düşüncelerinin özgün olması

5. Aşağıdakilerden hangisi I, II ve III. maddeleri içermektedir?
I. Sorular ve cevaplar alanı
II. Düzenli bir bilgi yığma çabası
III. Rasyonel, pragmatik çözümlere sahip olabilmesi
a) Kuluçka
b) Bilgi toplama
c) Formülleştirme
d) Bilimsel mesaj
e) Aydınlanma
6. Aşağıdakilerden hangisi ‘Yöneticiyi başkalarından farklı kılacak hususlar vardır’
cümlesini destekler bir nitelikte değildir?
a) Yeni fikirler
b) Düşünce şekli
c) Geriye yönelik düşünceler
d) Düşünce yapısı
e) Bakış açısı
7. I. İki şekilde sonuçlanabilir
II. Buluş koşullar halinde ortaya konur
III. Deneme yanılmalarla mantıksal ve rasyonelleştirilmiş olarak tekrar tekrar ele
alınır. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamaları ifade eder?
a) Deneme
b) Kuluçka
c) Aydınlanma
d) Ticarileştirme
e) Bilimsel mesaj
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8. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların daha yaratıcı olabilmeleri için yapılması gerekli
olan unsurlardan birisi değildir?
a) Yaratıcı davranışı destekleyen bir ortam ve şirket kültürünün varlığı
b) Çalışanlara kendilerini kişisel olarak geliştirdiklerine inandıkları bir iş vermek
c) Yaratıcı davranışları ödüllendirmek
d) Alışılanın dışındaki fikirleri peşinen reddetmemek
e) Otokratik yönetim tarzını benimsemek

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)c, 4)d, 5)b, 6)c, 7)a, 8)e
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7. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE İNOVASYON YÖNETİMİ (2)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. İnovasyon / Yenilikçilik / Yenileşim
7.2. İnovasyon Çeşitleri
7.2.1. Ürün ve Hizmet İnovasyonu
7.2.2. Süreç İnovasyonu
7.2.3. Pazarlama İnovasyonu
7.2.4. Yapısal İnovasyon
7.2.5. Sosyal İnovasyon
7.3. İnovasyon Kaynakları
7.4. Yeni Ekonomide İnovasyonun Yeri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İnovasyon çeşitleri nelerdir? Açıklayınız.
2) Her bir inovasyon çeşidi için birer örnek veriniz.
3) İnovasyon kaynakları nelerdir?
4) Yeni ekonomide inovasyonun yeri ve önemini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

İnovasyon kavramı

İnovasyon kavramını ve Konuyla ilgili temel kavramları
kapsamını anlamak
araştırmak. ve okumak

İnovasyon çeşitleri

İnovasyon
çeşitleri Konu
ile
ilgili
örneklerin
hakkında detaylı bilgi okunması ve tartışılması ile elde
edilecektir.
sağlamak

İnovasyon kaynakları

Konu ile ilgili temel kavramlar ve
İnovasyon kaynaklarının
örneklerin
okunması
ve
kullanımını anlamak
tartışılması ile elde edilecektir.

Yeni
ekonomide İlgili kavram ve süreçler hakkında
Yeni
ekonomide
inovasyonun
yeri
ve araştırma ve tartışma yolu ile
inovasyonun yeri
önemini kavrayabilmek
edinilecektir.
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Anahtar Kavramlar


. İnovasyon



Yenilikçilik



Yenileşim



Ürün inovasyonu



Hizmet inovasyonu



Süreç inovasyonu



Pazarlama inovasyonu



Yapısal inovasyon



Sosyal inovasyon



Yeni ekonomi
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Giriş
İnovasyon sadece tek bir alanda değil birçok alanda ihtiyaç duyulan bir
kavramdır. İnovasyonun birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerinin her birini anlamak
ve örneklendirmek gerekmektedir.
İnovasyonların her çeşidi iki kaynaktan ortaya çıkmakta ve beslenmektedir. Bu
kaynaklar işletmenin iç kaynakları ve dış kaynakları olarak ikiye ayrılmaktadır.
Yeni ekonomide inovasyon ülkelerin ve işletmelerin sürdürülebilir rekabet
avantajı kazanmalarında en etkili ve önemli stratejik bir araçtır.
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7.1. İnovasyon / Yenilikçilik / Yenileşim
Latin kökenli bir kelime olan inovasyon; toplumsal, idari ve ekonomik açıdan yeni
yöntemlerin kullanılmaya başlanması olarak tanımlanabilir. İş ortamlarında inovasyon
ekonomik ve ticari başarısı olan yenilikleri ifade etmektedir. Yeni fikirleri hayata geçirerek
veya var olan bilgileri farklı yöntemler kullanarak ticarileştirme ve değer yaratma işlemine
inovasyon denir (Hobikoğlu, 2014:131).
Dünyada ekonomi ve yönetim anlayışlarıı sürekli değişim halindedir. 1970’lerden sonra
Amerika’da endüstrileşme yavaşlamaya başlamış, yönetimsel ekonomiden girişimci
ekonomiye yönelinmiştir. Amerika’da iş gücü yaratan büyük kurumların yerini artık girişimci
kurumlar almaya başlamıştır. Girişimciler yenilikçidir (inovatif) çünkü inovasyon
girişimciliğin özel bir aracıdır. Bu araç kaynakların yeni kapasiteler yaratarak zenginlik
oluşturmasına olanak sağlar. İnovasyon gerçekte kaynak yaratır (Drucker, 2002:30).
Görece kısa zaman diliminde yeni ürün ve hizmetler ile iş yaşamı ve insanların hayatı
tamamen değişti, tam bir başkalaşım yaşadı. Bu değişimin sebebini en iyi anlatan kavram
inovasyondur. İnovasyon, başarılı şekilde uygulandığında, sonuçları itibariyle bizleri derinden
etkileyen fikirlerdir (Dodgson ve Gann, 2010:13).
Oslo kılavuzunda inovasyon daha geniş bir tanımlama ile ele alınmıştır: “İnovasyon,
işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli
derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya
da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir”. (Oslo Kılavuzu, 2005:50).
İnovasyon Sağlık İşletmeleri için de çok önemli ve katma değer yaratıcı bir
kavramdır. Bazı işletmeler neden daha inovatif iken bazıları değildir? İnovatif olanlar devamlı
yeni ürünler, tasarımlar, yeni fikirler ve iş modelleri geliştirir; diğer işletmeler ise bunları
yakalamaya çalışır. İnovatif işletmeler pazarın en sevilen, en aranan markalarıdır; borsaya açık
olan inovatif işletmelerin değeri de diğerlerine göre daha yüksektir. Bu işletmeler pazarın
ihtiyaçlarına cevap veren yeni ürünlerle ekonomiye de canlılık getirmektedir (Leavitt, APQC,
2003:5).

7.2. İnovasyon Çeşitleri
1. Ürün ve Hizmet İnovasyonu
2. Süreç İnovasyonu
3. Pazarlama İnovasyonu
4. Yapısal İnovasyon
5. Sosyal İnovasyon
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7.2.1. Ürün ve Hizmet İnovasyonu
İşletmenin sahip olduğu bir ürünün veya hizmetin yapısını, kullanım şeklini ve
işlevlerini geliştirerek müşteriye sunması işlemine ürün/hizmet inovasyonu denir (Hobikoğlu,
2014:160).
Var olan ürün ve hizmetlerin daha iyi, daha kaliteli, daha üstün özelliklerle şartlara ve
yeni açılımlara yönelik geliştirmek ya da yapılmayan yeni, farklı, karlılık getirebilecek bir ürün
ve hizmet ortaya çıkarmaktır.
Bir kadın doğum doktorunun, doğum öncesi tetkiklerde anne karnındaki çocuğun
videosunu ve fotoğrafını çekerek doğum sonrası aileye hediye etmesi harika bir inovasyondur.
Böyle bir hizmet sunduğu için de, uzak mesafelerde oturan hastalar bile bu hizmeti
sunmayan diğer hastanelere ve doktorlara gitmek yerine, o hastahaneyi ve doktoru tercih
etmektedir.
Fikirden Üretime, Ürün Geliştirme Süreci

Kaynak: Schilling, 2013:243.
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Fikrin Ürüne Dönüşümü:

Kaynak: http://blog.src.sk.ca/

7.2.2. Süreç İnovasyonu
İşletmenin mevcut ürününü mevcut pazarlara daha uygun imkânlarla sunmak için
yapmış olduğu yeniliklere süreç inovasyonu denir. Bu yenilikler, tedarik sürecinde, üretim
sürecinde, teslim sürecinde olabilir (Davenport, Leibold ve Voelpel, 2006:127). Süreç
inovasyonu işletmenin iş yapma şekillerini etkileyen bir yeniliktir, üretim tekniklerinde veya
malların ve hizmetlerin pazarlanmasında yapılan inovasyonlar bu gruptandır. Süreç inovasyonu
genellikle üretimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak üzere kurgulanmaktadır (Schilling,
2013:46).
İşletmelerin kârlılığı, rekabet edebilmeleri için önemli bir parametredir. Pazarda eğer
bir ürününüzün veya malınızın fiyatını artıramıyorsanız girdi maliyetlerini kontrol etmeniz ve
bu maliyetleri düşürmeniz gerekir. Süreç inovasyonunun maliyet azaltma üzerinde direk etkisi
vardır (Greenhalgh ve Rogers, 2010:9 ).

7.2.3. Pazarlama İnovasyonu
İşletmenin ürettiği ürünlerin tüketiciye ulaştırılması aşamasında yeni ve daha etkin
pazarlama yönetimi uygulamalarına pazarlama inovasyonu denir. Ürünün tasarımında,
fiyatlandırılmasında, reklamlarında yapılan tüm çalışmalar bu süreç içinde tanımlanır
(Hobikoğlu, 2014:165).
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Ürünlerin pazarlamasında yeni metotların geliştirilmesi, yeni pazarlara açılma,
ürünlerin ihraç edilmesi birer pazarlama inovasyonudur (Reino ve diğerleri, 2012:191).
Müşteriye dokunan kanalların zenginleştirilmesi, yeni kanalların açılması önemli bir
yenilik sürecidir. Webden satışı olmayan firmanın siparişler için web kanalını açması, ebay’in
açık artırma satış şeklini geliştirmesi daha çok müşteriye dokunmak için yapılmıştır
(Davenport, Leibold ve Voelpel, 2006:126).

7.2.4. Yapısal İnovasyon
İşletmenin organizasyonel yapısında, satış kanallarının yapısında, tedarikçileri ile olan
ilişkilerinde yapmış olduğu inovasyonlardır.
Ürünlerini bayileri üzerinden satan bir firmanın, bayileri aradan çıkartarak direk
kendisinin ürün satması veya tam tersinin olması yapısal bir inovasyondur (Davenport, Leibold
ve Voelpel, 2006:126).
Yapısal inovasyon; yönetimsel bir inovasyondur, yönetimin kendi tarzını gösterdiği
bir değişim çalışmasıdır. Yapısal inovasyon da diğer tüm inovasyonlar gibi aynı zamanda bir
süreç inovasyonudur. Yapısal inovasyon süreci bir dizi aksiyonlar, reaksiyonlar, bitişler ve yeni
başlangıçlar içerecektir (Schulman, 1969:16).
Bu konuda Japonlar tarafından 1990larda geliştirilen sürekli iyileştirme yöntemi olan
Kaizen bir yapısal inovasyon çeşididir. Bu yöntemde beyaz yakalı ve mavi yakalı tüm
personeller, işleri ile ilgili süreçleri takip ederler ve geliştirme ile ilgili fikirlerini sunarlar.
İyileştirme fikirleri değerlendirilir ve uygun olarak değerlendirilenler uygulamaya
konulur. Kaizen yöntemi ile çalışan başta Japon şirketleri, en düşük maliyet ve en yüksek
kaliteli üretim yapıp avantaj yakalamışlardır. Bunun sonucu tabi ki büyüyen, sektöründe
zirvede olan, istihdam yaratan firmalar olmuşlardır. İnovasyonun tanımında da bahsettiğimiz
gibi ekonomilerine ve toplumlarına faydalı olmuşlardır.

7.2.5. Sosyal İnovasyon
Sosyal inovasyon, sosyal amaçları gerçekleştirmek için faaliyete geçirilmiş fikirlere
denir. Sosyal inovasyonlar sadece kâr amacı gütmeyen organizasyonlara ait değildir;
hükümetler, şirketler, kamu kurum ve kuruluşları da sosyal inovasyonlar yapabilir (Mulgan,
2006:8).
Sosyal inovasyonun tanımlanabilen bir sınırı yoktur, her türlü sektör, her türlü
organizasyon bu süreç içinde yer alabilir.
Sosyal inovasyonların yeni fikirler ile sosyal ihtiyaçları karşılamasının yanında yeni
sosyal bağlar, ilişkiler ve işbirlikleri yaratması gereklidir. Diğer bir ifadeyle sosyal inovasyonlar
toplum için faydalı olurken, toplumun hareket kapasitesini de artırmaktadır (Murray, CaulierGrice ve Mulgan, 2010:3). Sürdürülebilir bir işletme için sürdürülebilir bir toplum yapısı
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önemlidir. İşletmelerin, toplumsal sorunlara da duyarlıkla yaklaşıp çözümler sunma yönünde
çalışmalar yapmak gibi ödevleri vardır. (Başöz, 2016).

7.3. İnovasyon Kaynakları
İnovasyonların her çeşidi iki kaynaktan ortaya çıkar ve beslenir.
işletmenin iç kaynakları ve dış kaynakları olarak ikiye ayrılmaktadır.

Bu kaynaklar

Dış kaynaktan beslenen inovasyonlar; genellikle müşteri deneyimlerine
dayanmaktadır. . Eğer inovasyon sonucunda müşteri, daha önce o ürünle yapamadığı işleri
yapabiliyor veya mevcut bir özelliğin tamamen değiştirilmesiyle çok daha kolay, ucuz ve daha
kısa sürede kullanım olanağı buluyorsa bu değişime radikal inovasyon denir. Müşteriye
sunulan ürün ve hizmetlerde radikal inovasyon dışındaki farklılık ve yenilikler ise aşamalı
inovasyon olarak adlandırılır.
İç kaynaktan beslenen inovasyonlar; işletmenin yapısı ve kapasitesi ile ilgilidir. Eğer
işletme içinden gelen talep ile bir üründe iyileştirme, geliştirme olacak ve aynı organizasyonel
yapı ile satılacak ise bu iyileştirme ve geliştirmelere aşamalı inovasyon denir. Yapılacak
inovasyon sonucunda ortaya çıkan ürün veya hizmetin pazarlanması, satışı için yeni bir
organizasyon kurulması, yeni bir marka oluşturulması gerekiyorsa buna da radikal inovasyon
denir (Morris, 2006:141).
İşletmelerde genel olarak inovasyonun; işletme içinde yapılan teknolojik
çalışmalardan, ürün geliştirmelerinden, üretimden ve enformasyondan kaynaklandığı bilinir.
Ancak gerçekte inovasyon kaynağı pazarlardır; yönetim kurulları veya ar-ge çalışmaları
değildir.
Teknolojik inovasyonlar sadece denklemin bir tarafını sağlamaktadır. Başarılı bir
inovasyon yapabilmek için işletmenin tüm paydaşlarını işin içine katmak; tüm birimlerden, tüm
çalışanlardan ve müşterilerden faydalanabilmek gereklidir. Müşterinin sorununu çözmeyen,
beklentisini karşılamayan bir inovasyon işletmenin kredisini tüketmekten başka işe yaramaz
(Gerard, 2009:22).
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7.4. Yeni Ekonomide İnovasyonun Yeri
Aşağıda inovasyon ekonomisine geçişi yönlendiren sekiz madde sıralanmıştır (Davenport,
Leibold ve Voelpel, 2006:19):
1. Zenginlik yaratmak için yeni küresel altyapılar. İnternet ve mobil iletişim tarafından
desteklenen ağ yapıları, ekonomik aktivitenin ve işlemlerin temeli olmaya başlamıştır.
(Endüstriyel çağda demiryollarının, otoyolların, telefonun sağladığı fayda gibi.)
2. Değer için yeni kaynaklar. İnovasyon ekonomisinde, değer, fiziksel varlıklardan değil
genellikle bilgi ve entelektüel sermaye tarafından yaratılır. Bu varlıklar doğru
kullanıldığı sürece artan bir getiri sağlar.
3. Zenginliğin yeni sahipliği. Endüstri ekonomisinde zenginlik güçlü kişilerde ve ailelerde
olurdu, inovasyon ekonomisinde ise zenginlikteki büyüme girişimcilerden gelmektedir.
4. Yeni eğitim modelleri ve kurumlar. Bilginin daha çok kullanıldığı, interaktif,
kişiselleştirilmiş eğitimler gelişmekte; öğrenme ve iletişim ağları binalardan daha
önemli hale gelmektedir.
5. Yeni iş modelleri. Büyük işletmelerin geleneksel dikey entegre yapılarının sorunları
yeni iş modelleri ortaya çıkarmıştır. Onların kuramadığı değer zinciri, değer inovasyonu
olarak değişmiştir.
6. Güçlendirilmiş müşteriler. Bilgi ile güçlendirilmiş müşteriler birçok işletmede ve
sanayide inovasyonun yönlendiricisi konumundadır. Artık değer müşteri ile birlikte
yaratılmaktadır.
7. Küresel arz ve talep zincirlerinden yararlanma. Ekonominin küreselleşmesi, entegre ağ
yapılarının gelişmesi arz talep zincirlerinde inovasyona olanak sağlamıştır. Değer
inovasyonu arz zincirinden talep zincirine kaymıştır.
8. Yeni yönetim yapıları. Endüstriyel çağdaki katı bürokratik yapılar artık ağ temelli; bilgi,
inovasyon, sürdürülebilir değer yaratma açısından performansları ölçülen yönetim
yapılarına dönüşmeye başlamıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde inovasyon / yenilikçilik / yenileşim kavramları detaylı olarak açıklanmıştır.
Birçok inovasyon çeşidi mevcuttur. Bu inovasyon çeşitleri içerisinde en önemlileri olan
ürün ve hizmet inovasyonu, süreç inovasyonu, pazarlama inovasyonu, yapısal inovasyon ve
sosyal inovasyon ele alınmıştır.
Ayrıca, inovasyon kaynakları ve yeni ekonomide oldukça büyük önem kazanan
inovasyonun yeri incelenmiştir.
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Yedinci Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi İnovasyon Süreçleri birisi değildir?

a) Ürün ve hizmet İnovasyonu
b) Yapısal İnovasyon
c) Pazarlama İnovasyonu
d) Süreç İnovasyon
e) Teknolojik İnovasyon

2.

‘İşletmenin sahip olduğu bir ürünün veya hizmetin yapısını, kullanım şeklini ve
işlevlerini geliştirerek müşteriye sunması işlemi’ aşağıdakilerden hangisidir?
a) Teknolojik İnovasyon
b) Süreç İnovasyonu
c) Pazarlama İnovasyonu
d) Ürün ve hizmet İnovasyonu
e) Yapısal İnovasyon

3.

‘İşletmenin mevcut ürününü mevcut pazarlara daha uygun imkânlarla sunmak için
yapmış olduğu yenilikler’ aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yapısal İnovasyon
b) Süreç İnovasyonu
c) Ürün ve hizmet İnovasyonu
d) Teknolojik İnovasyon
e) Pazarlama İnovasyonu

4. Süreç İnovasyonu’nun genellikle artırmak üzere kurgulanmış olduğu kavramlar

aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a) Üretim etkinliği ve verimliliği
b) Satış etkinliği
c) Pazarlama etkinliği
d) Hizmet etkinliği
e) Hizmet verimliliği

109

5.

Süreç İnovasyonu’nun aşağıdakilerden hangisinde direkt etkisi vardır?
a) Maliyet artırma
b) Maliyet azaltma
c) Üretim artırma
d) Üretim azaltma
e) Ürün çeşitliliğini artırma

6. ‘İşletmenin ürettiği ürünlerin tüketiciye ulaştırılması aşamasında yeni ve daha etkin
pazarlama yönetimi uygulamasıdır’ ifadesini destekleyen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pazarlama İnovasyonu
b) Süreç İnovasyonu
c) Teknolojik İnovasyon
d) Yapısal İnovasyon
e) Sosyal İnovasyon
7. Yönetimsel İnovasyon olarak da adlandırılabilen inovasyon çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Süreç İnovasyonu
b) Teknolojik İnovasyon
c) Yapısal İnovasyon
d) Pazarlama İnovasyonu
e) Sosyal İnovasyon
8. Kaizen (sürekli iyileştirme) aşağıdaki inovasyonlardan hangisinin bir çeşididir?
a) Pazarlama İnovasyonu
b) Sosyal İnovasyon
c) Yapısal İnovasyon
d) Süreç İnovasyonu
e) Ürün ve hizmet İnovasyonu
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9. ‘İnovasyon sonucunda müşteri, daha önce o ürünle yapamadığı işleri yapabiliyor
veya mevcut bir özelliğin tamamen değiştirilmesiyle çok daha kolay, ucuz ve daha kısa sürede
kullanım olanağı buluyorsa bu değişimdir’ tanımı aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
a) Pazarlama İnovasyonu
b) Ürün ve hizmet İnovasyonu
c) Radikal İnovasyon
d) Yapısal İnovasyon
e) Aşamalı İnovasyon
10. Aşağıdakilerden hangisi inovasyon ekonomisine geçişi yönlendiren unsurlardan
birisi değildir?
a) Zenginlik yaratmak için yeni küresel altyapılar
b) Değer için yeni kaynaklar
c) Zenginliğin yeni sahipliği
d) Mevcut iş modellerini kullanma
e) Güçlendirilmiş müşteriler

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)b, 4)a, 5)b, 6)a, 7)c, 8)c, 9)c, 10)d
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8. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE AR-GE YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Kavramı
8.2. Ar-Ge’nin Önemi
8.3. Ar-Ge Türleri
8.3.1. Temel Araştırma
8.3.2. Uygulamalı Araştırma
8.3.3. Deneysel Geliştirme
8.3.4. Ar-Ge Türlerini Ayırt Etme Ölçütleri
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8.1. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Kavramı
Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) kelimesi son zamanlarda sıkça kullanılmakla beraber
herkes tarafından çok farklı yorumlanabilmektedir. Kimilerine göre Ar-Ge yeni bir ürün
üretmek iken, kimilerine göre salt bilimsel çalışmalar yapmaktır. Araştırma ve Geliştirme
(Ar-Ge); insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığın arttırılması ve bu
dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde
yürütülen yaratıcı çalışmalardır.
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)’in tanımlamasına
göre Araştırma ve Geliştirme veya diğer bir tanımıyla Ar-Ge; sistematik bir temele dayalı
olarak, insanlık, toplumsal ve kültürel bilgi birikimini arttıran yaratıcı etkinliklerin yürütülmesi
ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır.
OECD, Ar-Ge’nin diğer faaliyetlerden ayırt edilmesinde şu tanımı getirmektedir: ArGe faaliyetleri bilimsel veya teknolojik belirsizliğin olduğu durumlarla ilgili faaliyetlerdir.
Bazı Ar-Ge faaliyetlerinde hedef yeni bir ürün geliştirmek veya geliştirilmesine bilimsel
altyapı sağlamaktır. Ar-Ge, mevcut bir ürünün daha etkin veya geliştirilerek üretilmesi ya da
hiç üretilmemiş ama ileride üretilmesi planlanan, pazarda öncü olmak amacıyla bir alanda
yürütülen özel çalışma etkinlikleridir. Ar-Ge, adından da tam olarak anlaşıldığı gibi önce bir
araştırma, henüz bulunmamışı bulma ve sonra da bilgiyi veya bir ürünü geliştirme veya
yenilemeyi içerir.
Yeni bir ürün geliştirmek veya mevcut bir ürünün daha etkin veya geliştirilerek
üretilmesi amacıyla yürütülen etkinlikler aşağıdaki çalışmaları kapsar;


Araştırma Çalışmaları



Geliştirme Çalışmaları



Mühendislik Çalışmaları

Ar-Ge’nin Araştırma çalışmaları; yeni bir ürünün yaratılması veya mevcut bir ürünün
geliştirilmesi ile ilgili soruşturma ve deneysel safhayı kapsar. Geliştirme çalışmaları ise; yeni
veya geliştirilen ürün ile ilgili tasarım ve çözümleme sürecini içerir.
Ar-Ge çalışmaları sonucu elde edilen ürünün rafine edilerek (arılaştırılarak), ürünün
kullanılış ve fiyat yönünden alıcılar tarafından cazip hale getirilmesi ise “mühendislik”
çalışmaları olarak tanımlanır.
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8.2 . Ar-Ge’nin Önemi
Ar-Ge bilginin derinleştirilmesi ve bilgi kaldıraçlama ise bilgiyi genişleterek değer
yaratmaktır. Bilgi toplumunun yaratacağı sanayi devriminin lokomotifi bilgisayar ve internettir.
Çünkü bugün bilgiye ulaşım kolaylaşmış ve hızlanmıştır.
Bazı ülkelerde Ar-Ge’nin bugüne kadar yeterince gelişmemesinin nedenleri bilgiyi taklit,
teknoloji transfer kolaylığı, uzun yıllar korumacılık zırhına sığınma vb.dir. Üretim içinde değer
katmanları vardır. En basit iş MONTAJ’dır. Daha nitelikli iş ÜRETİM ve en yüksek olanı ise
TASARIM’dır yani yaratıcılıktır. Montaj sanayi az gelişmiş ülkelerde yapılır yılda kişi başına
1000 $ GSMH kazandırır. Üretim gelişmekte olan ülkelerde yapılır ve kişi başına yılda 5000$
GSMH kazandırırken, tasarım gelişmiş ülkelerde yapılır ve yılda en az 20.000$ GSMH
kazandırır. Gelişmekte olan ülkeler montaj sanayisinden ve ucuz üretim sanayisi olmaktan
TASARIM ve YARATICI SANAYİ olmaya mutlaka hızlı geçiş yapmalıdır.
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Dünyada ileri teknolojik mal/hizmetlere uygulanan fiyatlar MALİYET+KAR’ın
toplamıyla hesaplanır. Bu yöntem özellikle gelişmiş ülkelerde bilgili müşterilerin olduğu
toplumlarda geçerlidir. Ancak az bilgili ve cahil müşterilerin olduğu az gelişmiş/gelişmekte
olan toplumlarda uygulanan maliyet+kar üzerine CEHALET PRİMİ denilen (bilim
üretmemenin, Ar-Ge yapmamanın bedeli) ilave maliyet eklenir. Böylece cahil müşteri ileri
teknoloji ürünü 3 KAT DAHA FAZLA para öder.

Türkiye’de yapılan araştırmaların %80’i üniversitelere ve kalanı da Tübitak’a tahsis
edilmiştir. Bilgi birikimi Üniversiteler, TÜBİTAK, DPT, TÜİK ve KOSGEB’de vardır. ArGe’nin %69’u Üniversiteler, %24’ü özel sektör ve %7’si kamu kesimince yapılmaktadır.
Ülkemizde istihdam edilen tam zamanlı araştırmacı sayısı çok yetersiz ve büyük bir kısmı
Üniversitelerde (Kamuda) istihdam edilmektedir. Bunların amaçları önce eğitim-öğretim sonra
araştırma ve geliştirmedir. Ülkemizde öğretim üyeliğinin cazip hale getirilmesi ve
Üniversitelerin zeki gençleri çekmesi gerekmektedir. Araştırma yapmanın temel unsurları
kaynak, nitelikli personel ve cihaz/alt yapıdan en zor edinileni araştırmacı nitelikli personeldir.
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ULUSLARARASI GÖÇ:
EMEK (İşgücü) GÖÇÜ

BEYİN GÖÇÜ

-

Karnını doyurmak amacıyla,
zorunlu yer değiştirme.

-

- Niteliksizler gider.

-

Sermaye: Kol gücü.

-

Coğrafi olarak yakın ülkelere
gidilir.

-

Tarlalarda, hizmetçi, ağır, pis ve
tehlikeli işlerde çalıştırılırlar.

-

Gidilen
yaşanır.

-

Kök ülkeye havale gönderilir,
orada yatırım yapılır.

-

Döviz kaynağıdırlar.

-

Ne iş olsa yaparlar.

-

İlk iki kuşak kaybedilir. Üçüncü
kuşak iyi yetişebilir.

ülkede

içe

kapanık

-

Daha iyi yaşam standardı ve
çalışma olanakları için İSTEKLİ
yer değiştirme.

-

En iyi eğitimli, zeki, uzman,
nitelikliler gider.

-

Sermaye: Beyin/Kafa gücü.

-

Adaptasyon kolay olur ve melez
kimlik doğar.

-

Siyasal, sosyal haklar kazanılır
ama 1. sınıf vatandaş olunamaz
ayrıcalıklı bir yabancı olunabilir.

-

Kök ülkeden kopulur.

-

Geri dönülmez (Kalıcı).

-

Hibe olurlar.
ödenmez

Sosyal

maliyet

8.3. Ar-Ge Türleri
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8.3.1. Temel Araştırma
Temel araştırma, görünürde özel herhangi bir uygulaması veya kullanımı bulunmayan
ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir olayların temellerine ait yeni bilgiler elde etmek için
yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır.
Temel araştırma, hipotez, teori veya yasaları formüle etmek ve test etmek amacıyla
özellikleri, yapıları ve ilişkileri analiz eder.
Örnek: Yerçekimi, Elektromanyetik Kuvvet
F

1
r2

r 2.0000......0 16 haneye kadar 0

Temel araştırma sonuçları genellikle satılmaz, bilimsel dergilerde yayımlanır veya
ilgilenen meslektaşlara dağıtılır. Temel araştırma bazen güvenlik nedeniyle "gizli" ilan
edilebilir.
Temel araştırmada bilim insanları kendi hedeflerini belirlemede kısmen özgürdür. Bu
tür bir araştırma genellikle yükseköğretim sektöründe gerçekleştirilir, ancak belli bir ölçüde
devlet sektöründe de yapılabilir. Temel araştırma, gelecekte çok sayıda uygulamanın bulunması
gibi açık bir amaçla, bazı genel ilgi alanlarına yönlendirilebilir.
Örnek:Lazer ışınları
8.3.1.1. Salt Temel Araştırma
Salt temel araştırmada; belli bir amaç güdülmeden araştırma yapılır. Uzun süreli
ekonomik veya sosyal fayda beklemeksizin veya sonuçlarının pratikteki sorunlara uygulanması
veya uygulamalarından sorumlu olan sektörlere aktarılması için herhangi bir çaba
harcamaksızın, sadece bilginin ilerlemesi için gerçekleştirilir.
8.3.1.2. Güdümlü Temel Araştırma
Güdümlü temel araştırma; belli bir amaç güdülerek yapılan temel araştırmadır.
Örneğin: Yakıt pilleri teknolojisiyle ilgili araştırmalar
Nanoteknoloji araştırmaları

8.3.2. Uygulamalı Araştırma
Uygulamalı araştırmaya temel araştırma bulgularının olası kullanımlarını ya da belirli
ve önceden tanımlanmış hedeflere ulaşmanın yeni yöntem veya yollarını belirlemek için
yürütülür.
Belirli sorunları çözmek amacıyla, mevcut bilgi ile eklerinin değerlendirilmesini kapsar.
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Uygulamalı araştırmanın sonuçlarının öncelikle tek veya sınırlı sayıda ürün, işlem,
yöntem veya sistem için geçerli olması planlanmıştır.
Uygulamalı araştırma fikirlere işlevsel bir biçim verir. Bundan elde edilen bilgi
çoğunlukla patent altına alınır, ancak gizli de tutulabilir.

8.3.3. Deneysel Geliştirme
Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararanarak yeni
malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis
etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş
sistemli çalışmadır.
Sosyal bilimlerde deneysel geliştirme, araştırma sayesinde elde edilen bilgiyi, sınama
ve değerlendirme amaçları için yürütülen sunum projeleri de dahil, işlemsel programlara
tercüme etme işlemi olarak tanımlanabilir.
Bu kategorinin beşeri bilimler için anlamı neredeyse yoktur.

8.3.4. Ar-Ge Türlerini Ayırt Etme Ölçütleri
Temel, Uygulamalı Araştırma, Deneysel Geliştirme Örnekleri:
Çeşitli koşullar altında bilinen bir polimerleşme reaksiyonları sınıfının, ürünlerin
veriminin, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi, temel araştırmadır. Belirli fiziksel
veya mekanik özelliklere sahip (ve bu sayede özellikle çok yararlı hale gelen) polimerlerin
üretimiyle ilgili olarak bu reaksiyonlardan birinin optimize edilmeye çalışılması, uygulamalı
araştırmadır. Bu durumda deneysel geliştirme, laboratuvar düzeyinde optimize edilen işlemin
"ölçeğini büyütme" ile polimerin olası üretim yöntemlerinin araştırılmasını değerlendirilmesini
ve bir olasılık bu polimerden elde edilen ürünleri kapsamaktadır.
Elektron bandının yapısı hakkında bilgi edinmek üzere bir kristalin elektromanyetik
radyasyonu emmesini inceleme, temel araştırmadır. Radyasyon saptamasının (duyarlılık, hız
vb. gibi) belirli özelliklerini elde etmek için, bu malzemenin (örneğin sıcaklık, safsızlık,
yoğunluk vb. gibi) değişik koşullar altındaki elektromanyetik radyasyon emilimini incelemek,
uygulamalı araştırmadır. (İgili spektral aralıktaki) mevcut radyasyon detektörlerinden daha
iyilerini elde etmek için bu malzemeleri kullanarak bir cihazın hazırlanması, deneysel
geliştirmedir.
Sosyal ve beşeri bilimler için örnekler:
İktisadi büyümede bölgesel farklılıkları belirleyen etkenlerin teorik olarak araştırılması,
temel araştırmadır; ancak devlet politikası geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiğinde bu tür
araştırmalar, uygulamalı araştırmadır. Araştırma sayesinde keşfedilen kanunlara dayanan ve
bölgesel eşitsizlikleri değiştirmeyi amaçlayan işlemsel modellerinin geliştirilmesi, deneysel
geliştirmedir.
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Öğrenme yeteneğini belirleyici çevre etkenlerinin analizi, temel araştırmadır.
Çevresel dezavantajları dengelemek üzere tasarlanan eğitim programlarını değerlendirmek
amacıyla öğrenme yeteneğini belirleyen çevre etkenlerini analiz etmek, uygulamalı
araştırmadır. Belirli çocuk sınıfları için hangi eğitim programının kullanılması gerektiğini
belirleme yöntemlerinin geliştirilmesi, deneysel geliştirmedir.

Yazılım geliştirme örnekleri:
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Sekiznci Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi mühendislik kavramının tanımı ile ilgili değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Ar-Ge çalışmaları sonucu ile ilişkilidir.
Elde edilen ürün rafine edilerek (arılaştırılır).
Ürün kullanılış yönünden alıcılara cazip hale getirilir.
Ürün kullanılış yönünden alıcılara cazip hale getirilir.
Ürünün satış ve pazarlaması yapılır.

2. Aşağıdakilerden hangisi Emek Göçünün Beyin Göçünden farklı olarak ön plana
çıkan özelliklerinden birisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Sermaye Beyin/Kafa gücüdür.
En iyi eğitimli, zeki, uzman, nitelikliler gider.
Adaptasyon kolay olur ve melez kimlik doğar.
İlk iki kuşak kaybedilir. Üçüncü kuşak iyi yetişebilir.
Kök ülkeden kopulur.

3. …………………… sonuçlarının öncelikle tek veya sınırlı sayıda ürün, işlem,
yöntem veya sistem için geçerli olması planlanmıştır. Fikirlere işlevsel bir biçim
verir. Bundan elde edilen bilgi çoğunlukla patent altına alınır, ancak gizli de
tutulabilir.
Aşağıdakilerden hangisi boş kalan ifadeyi en iyi tanımlamaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)

Araştırma Geliştirme (Ar-Ge)
Uygulamalı Araştırma
Salt Temel Araştırma
Güdümlü Temel Araştırma
Deneysel Geliştirme

4. Nanoteknoloji araştırmaları ya da yakıt pilleri teknolojisiyle ile ilgili araştırmalar
gibi belli bir amaç güdülerek yapılan temel araştırmalara ……………………
denir.
Aşağıdakilerden hangisi boş kalan ifadeyi en iyi tanımlamaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)

Araştırma Geliştirme (Ar-Ge)
Uygulamalı Araştırma
Salt Temel Araştırma
Deneysel Geliştirme
Güdümlü Temel Araştırma
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5. ……………….; insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcının
arttırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için
sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.
Yukarıdaki tanım içerisinde boş yere gelecek olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
6.

Yaratıcılık
Araştırma-Geliştirme
Girişimcilik
Araştırma
Geliştirme

1.

İcat (Buluş)

2.

Ar – Ge

3.

Yenilik

Yukarıdaki kavramları en kapsamlı olandan başlamak üzere sıralayınız.
A)
B)
C)
D)
E)

1-2-3
2-1-3
2-3-1
1-3-2
2-3-1

7. Ar-Ge’nin en yüksek oranda gerçekleştirildiği kesim hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Üniversiteler
Özel Kesim
Kamu Kesimi
Tübitak
DPT

8. Aşağıdakilerden hangisi Beyin Göçünün emek göçünden farklı olarak ön plana çıkan
özelliklerinden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Sermaye Beyin/Kafa gücüdür.
Ne iş olsa yaparlar.
En iyi eğitimli, zeki, uzman, nitelikliler gider.
Adaptasyon kolay olur ve melez kimlik doğar.
Kök ülkeden kopulur.
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9. Temel Araştırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bu tür bir araştırma genellikle yükseköğretim sektöründe gerçekleştirilir.
B) Temel araştırma sonuçları genellikle satılmaz, bilimsel dergilerde yayımlanır.
C) Temel araştırmada bilim insanları kendi hedeflerini belirlemede tamamen
özgürdür.
D) Temel araştırma bazen güvenlik nedeniyle "gizli" ilan edilebilir.
E) Belli bir ölçüde devlet sektöründe de yapılabilir.

10. Sosyal bilimlerde …………………….., araştırma sayesinde elde edilen bilgiyi,
sınama ve değerlendirme amaçları için yürütülen sunum projeleri de dahil, işlemsel
programlara tercüme etme işlemi olarak tanımlanabilir.
Aşağıdakilerden hangisi boş kalan ifadeyi en iyi tanımlamaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)

Araştırma Geliştirme (Ar-Ge)
Uygulamalı Araştırma
Salt Temel Araştırma
Deneysel Geliştirme
Güdümlü Temel Araştırma

Cevaplar
1)E, 2)D, 3)B, 4) E, 5)B, 6)B, 7)A, 8)B, 9)C, 10)D
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9. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE AR-GE YÖNETİMİ (2)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Ar-Ge Dışında Tutulacak Faaliyetler
9.1.1. Eğitim ve Öğretim
9.1.2. İlgili Diğer Bilimsel ve Teknolojik Etkinlikler
9.1.3. Diğer Sınai Faaliyetler
9.1.4. Yönetim ve Diğer Destek Etkinlikleri
9.2. Ar-Ge Personeli
9.3. Yenilik ve Buluşların Korunması
9.3.1. Patent
9.3.2. Sınai Mülkiyetin Korunması:
9.4. Üniversite-Sanayi İşbirliği
9.4.1. Amaçları
9.4.2. Kanalları
9.5. SAGEM (Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü)
9.5.1. SAGEM’in Görevleri ve Yürütülen Faaliyetler
9.5.2. SAGEM Ar-Ge

125

9.1. Ar-Ge Dışında Tutulacak Faaliyetler
Temel amaç; ürün veya süreç üzerinde ilave teknik iyileştirmeler yapmak olduğunda,
yapılan iş Ar-Ge tanımı içerisinde yer alır. Diğer taraftan; ürün, süreç veya yaklaşım büyük
ölçüde oluşturulmuşsa ve amaç, pazarın gelişmesini sağlamak, yeniden üretim planlaması
yapmak veya bir üretim veya kontrol sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlamak ise, bu iş ArGe kapsamına girmez.
A) Eğitim ve öğretim,
B) İlgili diğer bilimsel ve teknolojik etkinlikler,
C) Diğer sınai faaliyetler,
D) Yönetim ve diğer destek etkinlikleri.

9.1.1. Eğitim ve Öğretim
Orta öğretim sonrası veya yüksekokul düzeyindeki tüm özel kurumlar ve üniversiteler
bünyesinde yeralan doğa bilimleri, mühendislik, tıp, tarım, sosyal ve beşeri bilimler
personelinin tüm eğitim ve öğretim çalışmaları Ar-Ge kapsamının dışında tutulmalıdır. Ancak,
üniversitelerde doktora seviyesindeki öğrenciler tarafından gerçekleştirilen araştırmalar,
mümkün olduğunca Ar-Ge'nin bir parçası olarak değerlendirilebilir.

9.1.2. İlgili Diğer Bilimsel ve Teknolojik Etkinlikler
Aşağıdaki faaliyetler, sadece veya öncelikle bir Ar-Ge projesi amaçlarına yönelik olarak
gerçekleştirildikleri durumlar haricinde, Ar-Ge kapsamının dışında tutulmalıdır:

9.1.3. Diğer Sınai Faaliyetler
Diğer yenilik faaliyetleri
Yeni veya geliştirilmiş ürünlerin veya hizmetlerin uygulanması ve yeni veya
geliştirilmiş süreçlerin ticari anlamda kullanılması için gerekli olan, Ar-Ge dışındaki bilimsel,
teknik, ticari ve finansal adımlar.
Üretim ve üretimle ilgili teknik faaliyetler
Bu, ticari teşebbüs sektöründeki ve geniş anlamda ekonomideki çeşitli ortak teknik
hizmetleri ve ürün ve hizmetlerin sınai ön üretimi, üretimi ve dağıtımı ile birlikte piyasa
araştırması gibi sosyal bilim dallarını kullanan ortak faaliyetleri içerir.

9.1.4. Yönetim ve Diğer Destek Etkinlikleri
•

Ar-Ge dışı finanse edilen faaliyetler,

•

Dolaylı destekleyici faaliyetler.
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9.2.

Ar-Ge Personeli

Araştırmacılar:
Araştırmacılar, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması
ve ilgili projelerin yönetilmesiyle uğraşan uzmanlardır.
Teknisyenler ve dengi personel:
Teknisyen ve dengi personel, ana görevleri mühendislik, fen, yaşam bilimi veya sosyal
ve beşeri bilimler alanlarının bir veya daha fazlasında teknik bilgi ve deneyim gerektiren
kişilerdir.
Kavramların ve çalışma yöntemlerinin uygulanmasını içeren bilimsel ve teknik görevler
gerçekleştirerek, genelde araştırmacıların gözetimi altında Ar-Ge'ye katılırlar. Dengi personel
ise benzer Ar-Ge görevlerini araştırmacıların gözetimi altında sosyal ve beşeri birimlerde
gerçekleştirir.
Teknisyen ve dengi personelin görevleri aşağıdaki gibidir:
– Bibliyografik araştırmaları gerçekleştirmek, arşiv ve kütüphanelerden uygun
dokümanları seçmek.
– Bilgisayar programları hazırlamak.
– Deney, test ve analizler gerçekleştirmek.
– Deney, test ve analizler için doküman ve ekipman hazırlamak.
– Ölçümleri kaydetmek, hesaplamalar yapmak, çizelge ve grafikler hazırlamak.
– İstatistiksel tarama gerçekleştirmek.
Diğer destek personeli:
Ar-Ge projelerine katılan veya bu gibi projelerle doğrudan ilişkili olan vasıflı ve vasıfsız
zanaatkarlarla sekreter ve memurları içerir.

9.3.

Yenilik ve Buluşların Korunması

Ar-Ge etkinlikleri sonucu ele geçen fikri mülkiyet hakkı içeren ve sanayide
uygulanabilirliği olan çıktılar çeşitli düzenlemelerle koruma altına alınır. Fikri mülkiyet hakkı
içeren bu çıktılar;
•

Patent

•

Faydalı Model
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şeklinde tescil edilerek koruma altına alınırlar.

9.3.1. Patent
Patent işletmeye bir icadın belli bir süre için ticari kullanımının tekel hakkını sağlar.
Patent buluşçuya bir dizi özel (ya da tekel) haklar sağlar,
Patent sahibi geçici bir süre için diğerlerinin o icadı ticarileştirmesini engelleme hakkına
sahiptir,
Bunun karşılığında patent sahibi icadın patent detaylarını ortaya koymak zorundadır ve
bu bilgiler kamu incelemesine açık olacaktır,
Bilgilere erişim ücretsizdir.
Patentlerin Avantajları:


Özellikle ekonomik değeri olacağı düşünülen yenilik süreçlerinin çıktıları olarak
değerlendirilir,



Pahalıdır, bu sebeple filtre işlevi görür,



Teknik alanda analiz edilir, yenilik hızı ve yönü hakkında bilgi verir.

Patentlerin Dezavantajları:
•

Tüm icatlar patentlenmez, patentlenme oranı ~ %70’dir,

•

Tüm icatlar patentlenemez, örn: patates cipsi, yazılım, bazı biyoteknolojiler,

•

Patentlerin büyük bir kısmı (~ % 40 – 60) kullanılmaz.

9.3.2. Sınai Mülkiyetin Korunması:
İki genel yaklaşım bulunmaktadır;



İlgili buluşun buluşçuya ait olduğunu, onun yasal izni olmadan başkalarının bu
ürünü üretme ve satma hakkına sahip olmadığını gösteren yasal bir belgenin
alınması ile,
Buluşun tamamen gizli tutulması yoluyla sağlanabilmektedir.

Sınai Mülkiyet Hakkı (SMH) Türleri:
•

Patent,

•

Marka,

•

Endüstriyel Tasarım,
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•

Telif hakkı.

(Tüm bu unsurlar ilgili buluş ve ürünü görünür ve ulaşılabilir kılar, ancak kanunen
sahibi dışındakilerin kullanmaları kanunen yasaktır).
Neden Patent Alınır?
Her yıl tüm dünyada yaklaşık 400,000 patent başvurusu yapılmakta ve ancak bunların
çok az bir kısmı ticari olarak ürüne dönüşebilmektedir. Patent almanın tek amacı ürüne
dönüştürmek olmayabilir. Diğer nedenleri:
•

Savunma – Önceden patent alarak ilgili alana rakiplerinizin girmesini
engelleyebilirsiniz;

•

Koruma – İlgili bir konuda önceden patent alarak başkalarının bu alan
girmesinin yanında bu ürünü kullanarak başka ürünler geliştirmesini de
engelleyebilirsiniz;

•

Gelir – Lisanslama yoluna giderek gelir elde edebilirsiniz;

•

Pazarlık – Şirket birleşmelerinde, devirlerinde önemli bir pazarlık gücü elde
edersiniz;

•

Ün-Tanınırlık – Firma imajı üzerinde önemli bir pozitif etki sağlamış olursunuz.

9.4.

Üniversite-Sanayi İşbirliği

9.4.1. Amaçları
Toplum için Faydalar: Toplum üniversite sanayi ilişkilerinden yenilikçi ürünler ve
teknolojiler üzerinden faydalanır. Sanayi destekli üniversite araştırmaları genellikle topluma
fayda sağlayan pratik uygulamalara dönüşür.
Üniversite için Faydalar: Bazı üniversiteler akademik araştırmaların
ticarileştirilmesindeki olası finansal getiriler sebebi ile sanayi ile ortak çalışmak istemektedir.
Firma için Faydalar: Üniversite sanayi ilişkileri firma içi araştırma ve geliştirmeyi
tetikleyebilir. Üniversitedeki araştırmacılar sanayideki bilim adamlarına yenilikçi ve potansiyel
ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesi için kullanılabilecek mevcut araştırmalar konusunda
yardımcı olabilirler.

9.4.2. Kanalları
•

Üniversite – Sanayi ara yüz kuruluşları,

•

Teknoloji Transfer Ofisleri,

•

Kısa ya da uzun vadeli çalışan değişimleri,
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•

Desteklenen projeler (kontratlı araştırmalar),

•

Ortak araştırma projeleri,

•

Danışmanlık hizmetleri,

•

Sanayi destekli yüksek lisans ve doktoralar,

•

İnformel toplantılar.

9.5.

SAGEM (Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü)

Ar-Ge Komisyonu, 20.08.2007 tarih ve 7792 tarihli Makam Onayı ile Strateji Geliştirme
Başkanlığı bünyesinde çalışmalarına devam etti.
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 13.10.2009 tarih ve 12534 sayılı Makam
Onayı ile Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü bünyesinde kuruldu.
Ar-Ge Daire Başkanlığı, 13 Şubat 2012 tarih ve 2276 sayılı Makam Onayı ile, 663 sayılı
KHK kapsamında kurulan Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

9.5.1. SAGEM’in Görevleri ve Yürütülen Faaliyetler
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü "663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile kurulmuştur.
Söz konusu KHK ile Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünce yürütülecek görev ve
faaliyetlerin genel çerçevesi madde 12'de aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
MADDE 12- (1) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
A) Sağlık politikalarının belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, ülkenin
sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine
yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak.
B) Araştırma sonuçlarının ulusal veya uluslararası düzeyde yayımlanmasını
sağlamak.
C) Yurtiçinde ve yurtdışında üretilen sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri
kalitesinin

değerlendirilmesi,

yayımlanması,

ulusal

ve

uluslararası

kurumlarla paylaşılması, uluslararası kurumlar tarafından ülkemiz ile ilgili
yayımlanan istatistiklerin izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak, sağlık
istatistikleri ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak.
D) Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için
eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum,
konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
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E) Uluslararası kurum ve kuruluşların sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili
yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak.
F) Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği,
verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri
konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp
uygulamaları ve klinik rehberler geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
faaliyetlerini yürütmek.

Amaç ve Hedef:
Onuncu Kalkınma Planında da yer alan ifade ile "Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık
sistemini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırmayı, geliştirmeyi ve inovasyonu teşvik
etmeyi amaçlamaktadır.
Faaliyet Alanı:
TÜBİTAK 1007 programı kapsamında, sağlık alanında Bakanlığa önerilen Ar-Ge Proje
çalışmalarının incelenmesi ve değerlendirmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
TÜBİTAK 1007 programı kapsamında, sağlık alanında yürütülen ve sonuçlandırılan
Ar-Ge proje çalışmalarının izlenmesi, denetlenmesi ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri,
Sağlık alanında Ar-Ge faaliyetinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar,
etkinlikler düzenler, düzenlenen etkinliklere katılım sağlar ve destek verir.
Eğitim, Ar-Ge ve proje çalışmaları ile ilgili çalıştay, kongre vb. faaliyetler düzenler,
düzenlenen faaliyetlere katılım sağlar, destek verir.
Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.
Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili veri derleme, kontrol ve değerlendirme faaliyetlerini
gerçekleştirir.

9.5.2. SAGEM Ar-Ge
SAGEM; Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri ile ilgili;
Sağlık Ar-Ge insan gücü yetişmesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini
gerçekleştirir.
İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar
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Ülkemizde sağlık alanında, BTYK ve kalkınma planları önceliklerine ve Sağlık
Bakanlığı Stratejik Planına uygun olarak, Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetleri
yürütülmektedir.
TÜBİTAK tarafından yeni uygulamaya konulan “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge
Projeleri Destekleme Programı” kapsamında Bakanlığımız ile TÜBİTAK arasında 2012 yılında
“İşbirliği Protokolü” imzalanmış olup, bu kapsamda sağlık alanında proje çağrılarına çıkılması
sağlanmıştır.
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) 2013/106 Nolu “Sağlık Alanının Öncelikli
Alan Olması" Kararı ile sağlık sektörü öncelikli alan olarak kabul etmiştir.
2013 yılı içerisinde “Sağlıkta Öncelikli Alanlar” ilan edilmiştir.Bunlar;


Biyomalzemeler,



Aşılar,



İlaçlar,



Biyomedikal Ekipmanlar,



Tıbbi Tanı Kitleridir.

SAGEM; 63. Dünya Sağlık Asamblesi tarafından 2010 yılında oluşturulan Uzman
İstişare Çalışma Grubu (CEWG) ile ortak çalışmalarda bulunmaktadır.
İlgili tüm tarafların katılımıyla Sağlıkta Ar-Ge alanında ülke politikalarını belirleyecek,
yönlendirecek ve izleyecek bir birimin Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulması” vizyonu
çerçevesinde Sağlıkta Ar-Ge Eylem Planını hazırlamaktadır.
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Dokuzuncu Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Ar-Ge nin dışında tutulacak eğitim ve öğretim
faaliyetlerinden biri değildir?
1. Mühendislik
2. Doktora tezleri
3. Tarım
4. Tıp personelinin tüm eğitim ve öğretim çalışmaları
5. Sosyal ve beşeri bilimler personelinin tüm eğitim ve öğretim çalışmaları
2. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sürecinin unsurlarından biridir?
A) Şartlar ve çevre
B) Uygunsuzluk
C) Araştırma metni
D) Olağan fikir
E) Uygulanamamazlık
3. Patent kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Patent buluşçuya bir dizi özel (ya da tekel) haklar sağlar
B) Patent sahibi geçici bir süre için diğerlerinin o icadı ticarileştirmesini engelleme
hakkına sahiptir
C) Patent sahibi icadın patent detaylarını ortaya koymak zorundadır
D) İcadın patent detayları topluma açıktır
E) Bilgilere erişim ücretsizdir
4. Aşağıdakilerden hangisi patent almanın nedenlerinden birisi değildir?
A) İlgili alana rakiplerin girmesini engelleme
B) İlgili alanda koruma sağlama
C) Ün ve tanınırlık elde etme
D) Geliri arttırma
E) Kalite standartlarına uyum
5. Aşağıdakilerden hangisi Üniversite-Sanayi işbirliğinde toplum, üniversite ve firma
açısından sağlanan faydalardan birisi değildir?
A) Yenilikçi ürünler ve teknolojiler
B) Akademik araştırmaların ticarileştirilmesi
C) Akademik ve idari çalışanların işyükünü arttırmak
D) Üniversitenin finansal getirilerinde artış
E) Firma içi ar-ge’nin tetiklenmesi
6. Aşağıdaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinden hangisi Ar-Ge’nin bir parçası olarak
değerlendirilebilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Lisans ve yüksek lisans tezleri
Doktora tezleri
Doğa bilimleri personelinin tüm eğitim ve öğretim çalışmaları
Tıp personelinin tüm eğitim ve öğretim çalışmaları
Sosyal ve beşeri bilimler personelinin tüm eğitim ve öğretim çalışmaları
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7. Aşağıdakilerden hangisi Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire
Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetini sürdüren birimlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
8.

Koruyucu ve risk belirlemeye yönelik araştırmalar
Sağlık hizmeti sunumu araştırmaları
Sağlıkta insan kaynaklarının değerlendirilmesi
Sağlık ekonomisi finansman ve maliyet çalışmaları
Sağlık hizmeti pazarlaması araştırmaları

Aşağıdakilerden hangisi SAGEM Ar-Ge’nin faaliyet alanlarından biri değildir?
A) Eğitim, Ar-Ge ve proje çalışmaları ile ilgili çalıştay, kongre vb. faaliyetler
düzenler.
B) Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder.
C) Her sektörde Ar-Ge faaliyetinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapar.
D) Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili veri derleme faaliyetlerini gerçekleştirir.
E) Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili kontrol faaliyetlerini gerçekleştirir.

9. …………, sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırmayı, geliştirmeyi ve
inovasyonu teşvik etmeyi hedeflemektedir.
Yukarıda boş bırakılan yere uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

TÜSİAD
TOBB
TÜBİTAK
YÖK
SAGEM AR-GE

10. Aşağıdakilerin hangisi üniversite-sanayi işbirliğini arttırıcı kanallardan birisi
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kısa ya da uzun vadeli çalışan değişimleri
Desteklenen projeler (kontratlı araştırmalar)
Teknoloji Transfer Ofisleri
Bireysel araştırma projeleri
Danışmanlık hizmetleri

Cevaplar
1) B, 2) A, 3) D, 4) E, 5) C, 6)B, 7) E, 8)C, 9)E, 10) D

134

10. SAĞLIK TEKNİK
AŞAMALARI

VE

TEKNOLOJİLERİNİ

GELİŞTİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
10.1. Yeni Teknoloji ve Teknikleri Uygulama Aşamaları
10.2. Sağlık Donanımlarını Geliştirme Aşamaları
10.2.1. Araştırma ve Geliştirme Aşaması
10.2.2. Uygulama ve Yayılma Aşaması
10.2.2.1. Temel Araştırma Basamağı
10.2.2.2. Uygulamalı Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Basamağı
10.2.3. Değerlendirme ve Düzenleme Aşaması
10.3. İlaçları Geliştirme Aşamaları
10.4. Yönetim Teknolojilerinin Yönetimi
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10.1. Yeni Teknoloji ve Teknikleri Uygulama Aşamaları
1) Araştırma ve Geliştirme Aşaması (Ar-Ge veya R-D),
2) Uygulama ve Yayılma Aşaması,
3) Değerlendirme ve Düzenleme Aşaması.
Bütün düzenli ve kontrollü teknik ve teknolojik uygulamalar gibi, sağlıkla/tıpla ilgili
olanların da bu süreci yaşadığını gözlemlemek mümkündür.
Sağlık teknik ve teknolojileri kapsamındaki sağlık donatımlarının da, araştırma
safhasından başlayan ve kullanımdan kalkmalarına kadar devam eden hayat çemberinden
bahsedilebilir. Çoğu zaman bambaşka bir amaçla yürütülmekte olan bir temel araştırma veya
bununla ilgili uygulamalı araştırma safhasında dikkati çeken bir gelişme, yeni bir sağlık teknik
ve teknolojisinin gelişme safhasına başlangıç teşkil edebilir.
Bu andan itibaren, yeni sağlık donatımının veya ilacın kendisiyle ilgili temel ve
uygulamalı araştırmalar dönemi başlamıştır. Herhangi bir teknik ve teknolojik uygulamada
olduğu gibi, sağlık teknik ve teknolojileri de keşfedilir, geliştirilir, kullanıma sokulur, eskir
ve terk edilerek hayat çemberini tamamlar.
Yeni sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi, kullanıma alınması ve kullanımdan
kaldırılmasının önceden belirlenmiş, düzenli bir politikaya bağlanmasında büyük yarar ve gerek
vardır. Donatım ve ilaçlar için bir politika geliştirilmesi ve uygulanması söz konusu olacaksa,
bu politikaların, hayat çemberinin bütün safhalarını içine alacak şekilde belirlenmesi ve genel
bilim ve teknoloji politikalarıyla irtibat kurulması, mantıklı bir bütünlük ve işlerliğin
sağlanması bakımından zorunlu görünmektedir.
Sağlık teknolojilerine düzenli ve kontrollü bir gelişme sürecinin uygulanması amaçlara
yönelme, planlama yapma, kaynakları boşa sarf etmeme imkanı sağlar, bir organizasyon,
eşgüdüm, karşılıklı alışverişi içerir.

10.2. Sağlık Donanımlarını Geliştirme Aşamaları
İyi bir uygulamada, sağlık donanımlarının gelişme aşamaları sürekli ve birbirine geçişli
olmaktadır. Yeniliklerin istenilen sonuçları verme şansı, aşamaların yeteri kadar uzun, düzenli
ve kontrollü olmasıyla artmaktadır. Teknik ve teknolojik çalışma ve uygulamalardan sorumlu
olan yöneticiler, bu aşamalarda gerekli müdahaleleri yaparak, önceden belirlenmiş yönetim
politikalarına uyan yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlayabilmektedirler.
Böylece, aşamalar içinde yer alan basamakların her birinde, kararlaştırılan politikaları
yerine getirecek sistem ve mekanizmalar kurularak gerekli düzenleme ve kontrol
sağlanabilmektedir. Bütün dönem ve basamaklarda, konu ile ilgili olan kişi ve kurumlar
arasındaki ilişkiler, önceden belirlenmiş işlem akışı içinde gelişebilir.
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10.2.1. Araştırma ve Geliştirme Aşaması
Tüm dünyada artan Ar-Ge harcamaları içinde sağlıkla ilgili olanların ön sıralara
yükseldiği gözlemlenebilmektedir. Bunun sebebinin, ülkelerin kamu yardımlaşması, toplum
hizmetleri, çevre koruma, salgın hastalıklarla mücadele, beslenme, şehirleşme, göç gibi sosyal
konulara verdikleri önemin ve aynı yöndeki toplum baskısının olduğu söylenebilir.
Bir başka açıdan bakıldığında da, refahın artmasıyla yükselen sağlık ve sağlık Ar-Ge
çalışmalarını da içeren sosyal harcamalara, bilhassa kamu ekonomisine yaptığı baskılar gerekçe
gösterilerek uygulanan kısıtlamaların, ülkelerin sosyal seviyelerinin gerilemesine yol açtığı
görülebilir.
ABD'de yapılan Ar-Ge harcamalarının yaklaşık %10'u sağlık konularında olmaktadır.
Bu harcamada en büyük kaynağı sağlayan kuruluşlar Sağlık Milli Enstitüleri (National
Instıtutes of Health: NIH) olup, toplam harcamanın 2/3'ünü sağladıkları görülmektedir. Özel
sektör, ağırlıklı olarak ilaç için harcama yapmaktadır. Birleşik Devletler Kongresi, bu konuda
aktif bir destekleyici görünümündedir.
Benzer amaçlı fonlar Avustralya, Japonya, Fransa ve Hollanda'da Sağlık
Bakanlıklarınca kullanılmaktadır. Birleşik Krallık, Kanada ve İsveç'te araştırmalar bağımsız
kuruluşlarca düzenlenmektedir. Federal Almanya'da ise, eyaletlerin yarı bağımsız kuruluşları
bu araştırmaları yürütmektedirler. Fransa, merkezi hükümetin bu çalışmaları en sıkı şekilde
takip ettiği OECD ülkesidir denilebilir.
Belçika ilaç konusuna, Federal Almanya maliyet-etkililik oranı yüksek tıbbi cihazlara,
Birleşik Krallık üstün vasıflı tarayıcılara (scanner) daha fazla ağırlık verdikleri dönemler
geçirmişlerdir. ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Federal Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya,
İsveç ve Kanada gibi ülkelerden oluşan 12 OECD ülkesi, yarısını hükümetlerin karşıladığı ortak
bir biyomedikal araştırma fonu teşkil etmişlerdir.
Ar-Ge aşaması aslında bir tek değil, araştırma ile geliştirme olarak iki ayrı bilimsel
çalışma faaliyeti olmakla birlikte, çok yakın sebep-sonuç ilişkisi içerdikleri için, bir tek safha
gibi adlandırılmaktadırlar. Araştırma safhası, temel ve uygulamalı olmak üzere iki alt aşamada
ele alınmaktadır.

10.2.2. Uygulama ve Yayılma Aşaması
10.2.2.1. Temel Araştırma Basamağı
İnsan vücudunun normal fonksiyonları ve hastalığa karşı tepkisini belirleyen biyolojik
mekanizmalara dayanılarak, yeni fikirlerle ilgili bilgiler üretilir. Temel araştırmanın ön şartı,
bilimsel bilgi üretimi için gerekli alt yapıya sahip olmaktır. Bilimsel bilgi üretmenin ön şartı
da, bilimsel disiplin içinde çalışmaktır. Böyle olmazsa, ancak tesadüfi ve rasgele sonuçlara
ulaşılabilir.
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10.2.2.2. Uygulamalı Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Basamağı
Elde edilen sonuçlar, sorunları önlemek veya hastalığı iyileştirmek için yeni çözümler
yaratmakta kullanılır. Temel araştırma basamağında belirlenen bir tekniğin gerçekleştirilmesi
için geliştirme çalışmaları yapılır. Ar-Ge’nin öncelikli amacı, eldeki bilgileri yeni
uygulamalarla geliştirmek, daha fazla bilimsel bilgiye ulaşmaktır. Uygulama gibi bir amacı
olmayan, genel olarak yapılan araştırmalardır. Bir yenilik yaratma veya icat etme ön amacı
yoktur.
1. Araştırma ve Geliştirme Aşaması
Uygulamalı Araştırma Safhası: Temel araştırmada bilgiyi çoğaltmak için çalışılır.
Uygulamalı araştırmada ise, hangi bilginin hangi belirli alanlarda kullanılabileceği
belirlenmeye çalışılır. Daha önce temel araştırmalarda belli bilgiler, özellikler elde edilmiştir.
Burada artık uygulama alanları üzerinde düşünmeye başlanır. Bu ürünlerin nerelerde
kullanılacağı gibi genel düşünceler sınanır. “Nasıl geliştirip daha iyi sonuçlar alınabilir?”
sorusuna cevap aranır. Unsurlar ile olup bitenler arasında sebep-sonuç ilişkisi kurulmaya
çalışılır. “Ne için?” hedefi doğrultusunda çalışılır. Fakat bu hedefe ulaşılamayabilir.
Amaçlı Geliştirme Safhası: Eldeki bilimsel bilginin, yararlı uygulamalara nasıl
dönüştürülebileceğini araştıran çalışmalardır. Bu safhanın başlangıcında hedef genellikle
belirsiz değildir. Eldeki bilgilerin uygulanması düşünülen, kısmen özelleşmiş sorusuna cevap
aranır. Bir kullanım alan seçilir. Bunların biri veya birkaçı bir amaç doğrultusunda
kullanılabilir. Uygulama amacıyla bir yön belirlenir. Artık bir şey üretmeye ve ürettiğini bir
amaç için uygulamaya, geliştirmeye, kullanmaya odaklanılır.
2. Uygulama ve Yayılma Aşaması
Sağlık donatımlarının düzenli ve kontrollü gelişme aşamalarının bu ikinci döneminde,
“klinik inceleme ve deneyler” basamağı Ar-Ge dönemine, “yayılma” basamağı ise
değerlendirme ve düzenleme dönemine daha yakın içeriktedir. Günümüzdeki görünüşe göre,
yeni tıbbi uygulamaların çoğunluğu teşhis, daha azı tedavi alanında kullanıma sunulmaktadır.
Eğer yeni uygulamanın konusu devletçe özel olarak desteklenmiyorsa, bu ikinci dönem oldukça
kapalı / içe dönük bir nitelik gösterir.
Gerçekten, sağlık idarelerinin ilgilerinin, Ar-Ge ve değerlendirme-düzenleme
dönemleri üzerinde yoğunlaştığını tespit etmek kolay olmaktadır. Klinik inceleme ve deneyler
basamağında, yeni uygulamanın sunulması safhası, “en önemli an” olarak belirmektedir.
Burada, profesyoneller ve profesyonelce yaklaşımlar aktif, belirleyici roller yüklenmektedirler.
Klinik uygulamalar safhası da kritik ve daha sonraki safhaları etkileyici bir niteliktedir.
Bazı yenilikler çabuk benimsenip ve hızlı yayılsa da, konuların hassasiyeti ve önemi
sebebiyle, sağlık toplumunda dikkatli ve yavaş bir kabulün varlığı, bu safhanın asıl karakteri
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olarak ifade edilebilir. Onay safhası, daha çok, kontrollü satın alma politikaları uygulanan
ülkelerde önemli olmaktadır. Gelişmemiş ülkelerde, satın alma imkanlarının yetersizliği dışında
herhangi bir düzenleyici politikaya genellikle rastlanmamakta ve bütçe elverdiği ölçüde satın
almaya gidilmektedir. Özellikle tıbbi cihazlar konusunda kontrolsüz kabullerin sonuçları hüzün
verici olabilmektedir.
A. Klinik İnceleme ve Deneyler Basamağı
Uygulamaya dönüşen fikir, laboratuvardan çıkartılarak kliniğe sokulur. İnsanlarda,
geniş ölçekte klinik deneylerde ve tanıtım / sunum projelerinde kullanılır. Sonuç olumlu olursa,
faydalılık ve güvenlilik deneylerinden geçirilir.
a- İnsanlı Deneyler Safhası: Artık geliştirme tamamlanmıştır. Bir buluş yapıldığı
düşünülmektedir. Amaçlı geliştirme sırasında hayvan deneyleri yapılmıştır. Alınan sonuçlar
yeterince güven verici ise insanlarda kontrollü deneylere geçilir. İnsanlarla deneyler olumsuz
ise, önceki basamaklara geriye dönülür, çok olumsuz ise terk edilir. İnsanlar üzerinde
denendiğinde sonuç olumluysa, ufak da olsa bazı belirtiler görülüyorsa, üzerinde durulabilecek
bir sonuç elde edildiyse, bu gelişmeler diğer ilgililere de sunulur.
b- Yeniliğin Sunulması Safhası: Elde edilen uygulama bulguları, bu işle ilgili olan
diğer kişilere duyurulur. Yapılan bu çalışmayı başka yerlerde deneyenler de var olabilir.
Böylece sonuçların gerçekten olumlu mu olumsuz mu olduğu daha iyi belirlenebilir. Çok sayıda
insan tarafından kullanılabilirliği test edilmiş olunur. Yeniliği takdim edilmesine karşın bunu
kimse uygulamayabilir. Bu durumda ilgili birim ve kişilere gerekli tanıtım yapılır. Klinik
uygulamadan önce yenilik takdimi ile uygulamanın tanıtımı tamamlanır. Klinik
uygulamacıların klinik uygulama için ikna edildiği dönem yeniliğin takdimidir. Bundan sonra
yeniliğin ilgili birimlerde kullanılması sağlanmalıdır.
c- Klinik Uygulama Safhası: İnsanlı deneyler, kontrol altındaki çok kapsamlı
deneylerdir. Klinik uygulamada araştırmacı ile birlikte bu amaç için bağımsız çalışan başka
grupların da deneyler yapması arzu edilir.
B. Yayılma Basamağı
İlgililerin klinik uygulamalarından sonra, onların erken veya geç kabullerini kazanan
yenilik, sağlık idarelerince tekrar değerlendirilerek ya onaylanır ve sağlık sisteminde
yaygınlaştırılır veya reddedilerek uygulamaya sokulmaz.
a- Erken Kabul Safhası: Bu safha uygulayıcılarla ve onların kişisel özellikleri ile
ilgilidir. Bazıları yenilikleri hemen kabul edip uygulamak isterken, bazıları bunun tam tersini
düşünebilir. Erken kabul edenler, klinik uygulamanın kabul görmesine yardımcı olmak için
gönüllüdürler. Öncelikle bu insanların tespit edilip bunlardan hedef kitle oluşturup, uygulamayı
başlatmak gerekir. Bunun sonucunda geç kabul edenler de bunları takip ederler.
b- Geç Kabul Safhası: Yeniliği duyurduktan sonra bir kısım uygulayıcı tereddüt
gösterir, biraz daha gelişmesini bekledikten sonra yeniliği kabul eder.
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c- Onaylanmış Uygulama veya Terk Safhası: Yenilik uygulamaya koyulduktan sonra,
yetkisi olan kişi ve kuruluşlar bunu onaylar ya da ret eder. İnsan hayatı bakımından zararlı
olmadığı ve yararlı olduğu onaylanırsa, bu üretimin, buluşun resmen kabul edilmesi demektir.
Onaya kadar geçen safhalar deney aşamasının devamıdır. Onaylama için alt safhalardaki yaygın
kontrollü denemelerin yapılmış olması gerekir. Bu yeniliği gerçekleştirenler, resmi patent
haklarını alırlar. Bu aşamaya kadar kontrollü uygulamalar yapılmıştır.

10.2.3. Değerlendirme ve Düzenleme Aşaması
Bu dönem tıbbi, idari, malî ve genel ekonomik etkileri bakımından en önemli dönem
niteliğini taşımaktadır. Başlangıçta, artan maliyetlerin baskısı ve faydalılık, güvenlilik gibi
sebeplerle ihtiyaç duyulan "yeni teknik ve teknolojileri değerlendirme ve düzenleme"
politikaları, günümüzde, kendi içinden doğan güçlü baskılarla, bilhassa idareciler ve
planlamacılar tarafından "zorunluluk" olarak algılanmaya başlanmış, sağlığın ve finansmanın
ciddiyet ve zorlamalarıyla, önem ve öncelik kazanmıştır.
Bu aşamada sağlık idareleri ve planlamacılar, yaygınlaşmaya başlayan yeni teknik ve
teknolojik uygulamaya ait verileri toplayıp değerlendirerek, kullanıma devam etme veya
etmeme kararını alır. Bu aşama dört basamak içerebilir.
A- Veri Toplama Basamağı
- Yaygın Kullanımın Verilerinin Toplanması Safhası: Yenilik onaylandıktan sonra
yeni bir dönem başlar. Bir sonraki adım klinik dönemdir. Artık ürünün bir kimliği vardır.
Uygulama kararı alındıktan sonra birden bire kullanım yaygınlığı artar.
Onaylı kullanımının olumlu ya da olumsuzluğu, etkililiği hakkında bulgular çoğalır. Bu
safhada kullanım sırasında elde edilen verilerin sonuçlarının değerlendirilmesine devam edilir.
Bu bir geri bildirim dönemidir.
B- Değerlendirme Basamağı
Yeni uygulama tıbbi ve maliyet yönlerine ek olarak faydalılık, güvenlilik, etkililik,
verimlilik gibi yönleriyle de incelenir ve alternatif metotlarla kıyaslanarak değerlendirmesi
yapılır.
-Tıbbi Sonuçların İncelenmesi Safhası: İlk olarak tıbbi açıdan değerlendirmeler
yapılır. Bu değerlendirme çoğunlukla klinik uygulayıcıları tarafından gerçekleştirilir.
-Maliyet İle Etkililik, Faydalılık, Güvenlilik İncelemeleri Safhası: Ağırlıklı olarak
sağlık idarecilerinin idari yönden yaptığı bir ekip değerlendirmesi söz konusudur. Maliyetle
ilgili incelemelerde finansman nasıl sağlanır, birim maliyetler nasıl düşürülür gibi sorular
cevaplandırılır.
-Alternatif Uygulamalarla Karşılaştırmalı İncelemeler Safhası: Sadece yenilik
değil, benzer özellikteki alternatifler de incelenir. Aynı para ile daha etkili başka uygulamalar
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var mı, daha ucuz fakat etkisi aynı olan uygulama alternatifi var mı gibi sorular cevaplandırılır.
Verilere dayalı değerlendirme yapılır. Bu, satın alma / kullanma kararı aşamasının temelini
oluşturur.
C- Karar Basamağı
Toplanan verilerin değerlendirme sonuçlarına göre, uygulamaya devam veya terk kararı
verilir. Sonuç olarak, yeni uygulamanın hiç bir zararı yoktur, veya %99’unda zarar yoktur,
bununla bağlantılı olup olmadığı bilinmeyen 3-5 şüpheli olay vardır gibi, kontrollü kullanımda
önemsenmeyebilecek olumsuz sonuçlar varsa, uygulamanın kullanımı düzenlemelerine
geçilebilir. Eğer yeni uygulama üstünse kullanıma devam kararı verilir. Terk kararı verilirse
kullanım yaygınlığı düşer ve sıfıra doğru yaklaşır.
D- Kullanımın Düzenlenmesi Basamağı
Uygulamaya devam edilmesi kararına bağlı olarak, düzenleyici politikalar oluşturulur
ve uygulama rutinleştirilir. Uygulamaya koyulan yeni teknik ve teknolojinin bu safhadan
sonraki yaşama şansı, artık, kendini geliştirmesine veya eskimesine, yahut daha "iyi"
uygulamaların ortaya çıkmasına bağlı olabilmektedir.
a- Kararla İlgili Düzenleyici Politikaların Belirlenmesi: Çeşitli kademelerde (üst
kademe veya işletme boyutunda) çeşitli ve farklı karar ve politikalar söz konusudur. Her ünitede
farklı türde kararlar alınabilir ve bunlardan farklı politikalar oluşturulabilir.
b- Uygulamanın Rutinleşmesi veya Kendini Geliştirmesi Safhası: Olumsuz sonuçlar
yoksa uygulama rutinleşir ve buna paralel olarak kendini geliştirmeye devam eder. Burada karar
ağırlığı bu teknolojiyi (ürünü) kullananlar ve geliştirenlerdedir. Uygulamanın kendini
geliştirmesi ile ilgili fikirler de bunlardan çıkar. Böyle bir geliştirme fikri olumlu bulunursa,
sanki yeniden başlangıç basamağına dönülmüş gibi çalışmalar başlatılır. Ürün çeşitlemesine
gidilebilir.
c- Uygulamanın Eskimesi veya Azalması Safhası: Uygulama yaygın olsa da başka
yeni teknikler karşısında eskir veya kullanım yaygınlığı çeşitli sebeplerle azalıp terk aşamasına
kadar gelebilir.
d- Yeni Uygulamaların Seçilmesi Safhası: Artık yeni teknolojiler veya yeni uygulama
alanları ortaya çıkmıştır. Onlar kullanılmaya başlamıştır. Böylece teknik eskiyebilir, rakipleri
karşısında demode olabilir. Eski uygulamanın yerini yenisi alır. Burada grafik geriye doğru
düşüş gösterir. Son olarak eski teknoloji ya geliştirilir, ya olduğu gibi bırakılır ya da
kullanımından tamamen vazgeçilir.

10.3. İlaçları Geliştirme Aşamaları
Diğer mal ve hizmetlerde olduğu gibi ilaçlarında bir hayat çemberi vardır. İlaçlar
araştırılır, geliştirilir, gerekli deneylerden sonra üretilir, uygulanmak üzere piyasaya verilir,
yayılır, Pazar payını artırır, olgunluk ve doyuma ulaşır, alternatifi piyasaya çıktığında, zararlı
etkileri görüldüğünde pazarı düşer veya kullanımdan kaklar.
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İlaçların geliştirilmesi 3 aşamadan oluşmaktadır:
1. AR-GE Aşaması
2. Uygulama ve Yayılma Aşaması
3. Değerlendirme ve Düzenleme Aşaması

10.4. Yönetim Teknolojilerinin Yönetimi
Teknoloji, pratik amaçlara ulaşmak için bilginin organizasyonu ve aplikasyonudur.
Teknoloji kavramı fiziksel araç ve makinaları; mühendislik teknolojilerini kapsadığı gibi
kurumsal sorun çözme, organizasyon geliştirme ve arzulanan hedeflere ulaşmada kullanılan
soyut yönetim teknolojilerini de içermektedir. Kompleks sistemlerin örgütlenmesine ve
yönetimine ilişkin olan yönetim teknolojileri, mühendislik ile ilgili olan fiziksel teknoloji kadar
teknolojidir.
Yönetim teknolojileri kavramı, kurumsal girdileri, çıktılara dönüştürmede kullanılan
teknikleri ifade etmektedir. Teknoloji yönetimi açısından yapılacak teknoloji tanımlaması,
üretim araçlarına ilişkin teknolojinin yanı sıra, yönetim ve organizasyon süreçlerinde
yararlanılan bilgi, kavramsal model ve yöntemleri de içermelidir.
Sanayi çağından bilgi çağına geçiş sürecinde, organizasyonlar dünyasında kalite ve
etkinlik arayışları açısından gittikçe önemi artmakta olan yönetim teknolojilerinin
önceliklerinde kimi dönüşümler yaşanmaktadır.
Organizasyonel gelişmeyi sağlamaya yönelik yönetim teknolojileri olarak
değerlendirilen, toplam kalite yönetimi, rekabetçi kıyaslama, değişim mühendisliği, 6 sigma,
öğrenen organizasyon ve yetenek yönetimi gibi modellerin, sosyo-teknik bir sistem olduğu
kabul edilen organizasyonların, çevresel ve teknolojik koşullar doğrultusunda canlandırılması
(revitalization) açısından önem taşıdığı savunulmaktadır.
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Onuncu Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Ar-Ge harcamaları içinde sağlıkla ilgili olanların
artış sebeplerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Ülkelerin kamu yardımlaşması
Toplum hizmetleri
Doğal afetler
Salgın hastalıklarla mücadele
Beslenme

2. Aşağıdakilerden hangisi ilaçların geliştirilmesi aşamalarından biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Ar-Ge Aşaması
Uygulama Aşaması
Yayılma Aşaması
Değerlendirme Aşaması
Deney Aşaması

3. Aşağıdakilerden hangisi sağlık donanımlarını geliştirme aşamalarının 3.sü
olan Değerlendirme ve Düzenleme aşamasının Kullanımın Düzenlenmesi
basamağı ile ilgili değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kararla İlgili Düzenleyici Politikaların Belirlenmesi
Uygulamanın Rutinleşmesi veya Kendini Geliştirmesi
Uygulamanın Statikleşmesi
Uygulamanın Eskimesi veya Azalması
Yeni Uygulamaların Seçilmesi

4. Sağlık alanında yapılan Ar-Ge harcamalarında, merkezi hükümetin bu
çalışmaları en sıkı şekilde takip ettiği OECD ülkesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Fransa
Federal Almanya
Kanada
İsveç
Birleşik Krallık

5. Aşağıdakilerden hangisi Organizasyonel Gelişmeyi sağlamaya yönelik
yönetim teknolojilerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Bürokrasi Yaklaşımı
Toplam Kalite Yönetimi
6 Sigma
Öğrenen Organizasyon
Yetenek Yönetimi
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değildir?

6. Aşağıdakilerden hangisi yönetim teknolojilerinin önceliklerinden biri

A)
B)
C)
D)
E)

Kalite
Çeşitlilik
Yenilikçilik
Çok amaçlı teknolojiler
Yerleşim Yeri

7. ………’nin öncelikli amacı, eldeki bilgileri yeni uygulamalarla geliştirmek,
daha fazla bilimsel bilgiye ulaşmaktır.
Yukarıda boş bırakılan yere en uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Uygulamalı Araştırma
Temel Araştırma
Ar-Ge
Teknolojik Araştırma
Bilimsel Araştırma

8. .....(1) araştırmada bilgiyi çoğaltmak için çalışılır. .....(2) araştırmada ise,
hangi bilginin hangi belirli alanlarda kullanılabileceği belirlenmeye çalışılır..
Boş bırakılan (1) ve (2) numaralı alanlara gelecek ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) (1)Temel Araştırma (2) Bilimsel Araştırma
B) (1) Bilimsel Araştırma (2) Uygulamalı Araştırma
C) (1)Teknolojik Araştırma (2) Uygulamalı Araştırma
D) (1)Temel Araştırma (2) Teknolojik Araştırma
E) (1) Temel Araştırma (2) Uygulamalı Araştırma
9. Aşağıdakilerden hangisi yönetim teknolojilerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Toplam Kalite Yönetimi
Rekabetçi Kıyaslama
Değişim Mühendisliği
Bürokratik Yönetim Sistemleri
Yetenek Yönetimi

145

10. Tüm dünyada artan Ar-Ge harcamaları içinde sağlıkla ilgili olanların ön
sıralara yükseldiği gözlemlenebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun
sebepleri arasında yer almamaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)

Ülkelerin kamu yardımlaşması
Doğal afetler
Toplum hizmetleri
Salgın hastalıklarla mücadele
Beslenme

Cevaplar
1) C, 2) E, 3) C, 4) A, 5) A, 6)E, 7)C, 8)E, 9)D, 10)B
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6. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE BİLGİ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
11.1. Bilgi Çağı ve Bilgi Toplumu
11.2. Bilgi Örgütleri / Bilgi İşletmeleri / Bilgi İşçileri
11.3 Bilginin Önemli Boyutları
11.4 Bilgi Hiyeraşisi
11.4.1. Fiziksel Süreç Nedir?
11.4.2. Veri Nedir?
11.4.3. Enformasyon Nedir?
11.4.4. Bilgi Nedir?
11.4.5. Fiziksel Süreç, Veri ve Enformasyon
11.4.6. Veri, Enformasyon ve Bilgi Arasındaki Fark
11.4.7. Akıl / Hikmet Nedir?
11.4.8. Veri, Enformasyon, Bilgi ve Akıl Yönetimi
11.5. Bilgi Türleri
11.5.1. Örtülü Bilgi
11.5.2. Açık Bilgi
11.5.3. Örtülü Bilginin Açık Bilgiye Dönüşümü
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a. Bilgi Çağı ve Bilgi Toplumu
Klasik sınıflandırma biçimine göre üretim faktörleri; doğal kaynaklar, emek, sermaye
ve girişimcidir. Küreselleşmenin etkisiyle dünyada son yirmi yılda enformasyon
teknolojilerinin büyük bir hızla gelişimi ve internetin yaygın kullanımı üretime yeni bir
faktörün daha eklenmesini gerekli kılmıştır. Bu faktör bilgidir. Yönetim düşünürü Peter
Drucker’a göre, bilgi artık sermayeden bile önemli hale gelmiş, toplumlar artık “kapitalist ötesi
bilgi toplumu” olmaya başlamıştır.

b. Bilgi Örgütleri / Bilgi İşletmeleri / Bilgi İşçileri
Bugün bilgi ekonomisine şekil veren bilgi devrimi bilginin yönetimdeki yerini ve
önemini arttırmıştır. Bilgi bugün örgütsel ve yönetsel faaliyetlerin yeniden tanımlanmasını
gerekli kılmaktadır. Çağdaş örgütler artık emek, sermaye, doğa gibi klasik üretim faktörlerini
işleyen örgütler değil, bilginin temel üretim faktörü olarak kullanıldığı örgütlerdir. Dolayısıyla
bu örgütlerin “bilgi örgütleri” şeklinde yeniden tanımlanması gerekmektedir.
Bilgiyi değere dönüştürerek kâr elde eden işletmelere bilgi işletmeleri adı verilmektedir
(Malhotra, 2000, s.8). Bilgi işletmeleri bir başka tanımda ise, entelektüel sermaye’sini
kullanarak değer üreten şirketler olarak tanımlanmaktadır (Cowey, 1999, s.106). Günümüz
işletmelerinin başarılı olabilmeleri ve küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için daha
fazla bilgi üretmeleri ve eldeki bilgiyi daha etkili biçimde kullanabilmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, işletmelerin bilgi merkezli olarak yeniden organize olabilmeleri bir zorunluluk haline
gelmektedir.
Bilgi şirketleri, kârlarının büyük miktarını ticari yeniliklerinden elde eden şirketlerdir.
Bu şirketlerin maddi olmayan varlıklarının değeri, ürettikleri ürün ve hizmetlerin değerinin,
rakiplerin ürün ve hizmetlerinin değerinden ne kadar fazla olduğuna bağlı olarak artmaktadır.
Yani, her yerde ve kolayca üretilebilen bir ürün düşük değerlidir. Oysa kolaylıkla elde
edilemeyen bilgiye sahip bir ürün işletme için oldukça değerli ve hayati öneme sahiptir. Bilgi
şirketlerinin ürün ve hizmetlerinin değerinin oluşumunda, entelektüel sermayesinin önemi gün
geçtikçe artmaktadır (Akpınar, 2004).
Bilgi işçisi kavramı ilk olarak, yönetim gurusu Peter Drucker tarafından 1960’lı yıllarda
kullanılmıştır. Peter Drucker, bu yıllarda bilginin giderek anahtar ekonomik bir kavram haline
geleceğini ve bilgi işçilerinin de yeni sermaye sahipleri olacağını çok isabetli bir şekilde tahmin
etmiştir. Şirketlerin potansiyel başarısının, çalışanlarının bilgi, uzmanlık ve yaratıcılığına bağlı
olduğunu vurgulamıştır. Bilgi işçisi kavramının ortaya çıkışı, kas gücüyle çalışma aşamasından
bilgiye dayalı çalışma aşamasına geçişin bir göstergesi kabul edilebilir (Drucker, 1996, s. 18).

11.3. Bilginin Önemli Boyutları
Bilgi bir işletme varlığıdır.
•

Soyuttur

•

Veri ve enformasyondan bilgi yaratılması, kurumsal kaynakları gerekli kılar
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•

Paylaşıldıkça, tecrübeye dayalı iletişim ağı etkili olur

Bilginin farklı biçimleri vardır
•

Açık(belgelenmiş) veya örtük(akıllarda olan) olabilir

•

Teknik bilgi ve beceri, yetenek

•

Süreçlerin nasıl izleneceği

•

Olayların neden olduğunu bilmek (nedensellik)

11.4. Bilgi Hiyeraşisi
Bazı kaynaklarda temel olarak 3 basamaktan söz edilse de (veri, enformasyon ve bilgi
olmak üzere) bilgi hiyerarşisi en geniş şekliyle beş basamakta ele alınmaktadır. Birinci basamak
fiziksel süreç, ikinci basamak veri, üçüncü basamak enformasyon, dördüncü basamak bilgi ve
son basamak ise akıl/hikmet adını almaktadır.
Bir konu hakkında analiz yapabilmek için veriye, sentez yapabilmek için enformasyona ve
doğru karar verebilmek için bilgiye ihtiyaç duyarız.
Veriler bilişim teknolojileri tarafından işlenerek enformasyona, enformasyon bireyler ve
kurumlar tarafından işlenerek bilgiye dönüştürülür

11.4.1. Fiziksel Süreç Nedir?
Bilgi hiyerarşinin en alt basamağı olan fiziksel süreç, bireyin herhangi bir ihtiyacına
yönelik yaptığı araştırma eylemi şeklinde tanımlanabilir. Burada birey, ihtiyacını
gerçekleştirecek her bir hedefi tek tek araştırır. Bu araştırmaya konu olan analiz birimi genelde
piyasadır. Yani birey genellikle araştırma eylemini piyasada yapar. Örneğin, İstanbul’da ikamet
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edip sağlık sigortası yaptıracak olan bir bireyin, İstanbul’daki sigorta şirketlerini tek tek
dolaşma eylemi, fiziksek süreç basamağında değerlendirilebilir.

11.4.2. Veri Nedir?
Veri, işlenmemiş ham bilgi de denilen veri “data“ karşılığı olarak kullanılan ve “datum”
sözcüğünün çoğulu olan bir kavramdır. Veri kavramı, çeşitli durumların, gözlemlerin veya
oluşumların her türlü gösterimidir.
Bu gösterimler sayısal veya alfa nümerik karakterler ya da semboller olabileceği gibi çeşitli
biçimlerdeki grafik çizimler ve diğer tüm grafik gösterimler şeklinde de olabilir.
Bilginin ham maddesi olan veri, miktarları, eylemleri, olguları vs., temsil eden,
sembollerden oluşan bir grup olarak ta tanımlanır. Veriler yıllar geçse de her zaman aynıdır,
içeriği ve önemi değişmez.
Örnek:

11.4.3. Enformasyon Nedir?
Düzenlenmiş/işlenmiş veri olarak da tanımlanabilir. Günümüzde bilgi teknolojileri
tarafından gerçekleştirilen ve verilerin işlenmesindeki amaç, belirli bir amaç için bir araya
getirilmeleridir.
Bir anlamda enformasyon karar verebilmemiz için yeterli değildir ancak konu hakkında
sentez yapabilmemizde (bilgi altyapımızı oluşturmamızda) etkendir. Bu yüzdendir ki bilgiye
ulaşmak için gerekli olan enformasyona sahip olmalıyız.
Peter Drucker’ in tanımına göre; “Enformasyon, uyumluluğu ve amacı olan veridir”.
Enformasyon veriden çok daha anlamlı ve derin bir içeriğe sahiptir.

151

Bireylerin almış oldukları eğitim veya kurumsal (hizmetiçi) eğitimler enformasyona sahip
olmak içindir. Diğer bir deyişle, bireylerin ve kurumların enformasyona sahip olmak
istemelerindeki temel düşünce; ana hedef olan ve rekabet ortamlarında ihtiyaç duydukları
bilgiye ulaşabilmek için gerekli altyapıyı sağlamaktır.
Örneğin bir doktoru düşünelim: Bir doktorun eğitim yaşamı boyunca edindiği her türlü
malumat enformasyondur ve bu enformasyonu alan kişi sağlık kurumunda bilgisini kullanarak
hastasını iyileştirici teşhis ve tedaviyi uygular.

11.4.4. Bilgi Nedir?
İşlenmiş, derlenmiş, organize edilmiş, yorumlanmış ve karar alabilmede kullanılabilmek
için bir işlem sürecinden geçirilerek anlamlı ve değerli hale dönüştürülmüş kararları ve
davranışları etkileyen değerdir.
Enformasyon ve bilgi kavramları çoğu kez birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Esas
itibariyle bu kavramlar, içerikleri ve işlevleri bakımında birbirlerinden oldukça farklıdır.
Bireyin bilgisinin oluşmasında onun içinde bulunduğu kültürel doku son derece etkindir.
Yaratıcılık seviyesi yine en az kültürel ortam kadar önemlidir. Bilgi deneyimlerin içinde
gizlidir. Başkaları tarafından öğrenilmesi ve taklit edilmesi neredeyse imkansızdır.

11.4.5. Fiziksel Süreç, Veri ve Enformasyon
Bilgi hiyerarşisinin fiziksel süreç (1.basamak), veri (2.basamak), ve enformasyon
(3.basamak) adımları bireyin nesnel değerlerini kullanarak gerçekleştirdiği bir süreçtir. Birey,
söz konusu bu basamakları aşağıdan yukarıya doğru çıkarken, kendine has özgün bir beceri,
yetenek veya yaratıcılığını kullanması söz konusu değildir. Bu yüzden bu üç basamak nesnel
olarak yapılan eylemlere dayalı olmaktadır.

11.4.6. Veri, Enformasyon ve Bilgi Arasındaki Fark
Enformasyonun verilerden en önemli farkı daha anlamlı olmasıdır. Yani enformasyonun
belli bir anlamı vardır. Yalnızca alıcının biçimlendirmesi değil aynı zamanda kendisinin de bir
biçimi vardır. Belli bir amaca göre organize edilmiştir. Verilere belli bir anlam katıldığında
enformasyona dönüşür.
Bilgi, enformasyonun yorum, analiz ve bağlam ile zenginleştirilmiş halidir.
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11.4.7. Akıl / Hikmet Nedir?
Bireyin bilgisinin oluşmasında onun içinde bulunduğu kültürel doku son derece
etkindir. Yaratıcılık seviyesi yine en az kültürel ortam kadar önemlidir. Bilgi deneyimlerin
içinde gizlidir. Başkaları tarafından öğrenilmesi ve taklit edilmesi neredeyse imkansızdır. Bilgi
hiyerarşisinin beşinci, son ve en üst basamağı ise akıl/hikmet adını taşımaktadır. Tıpkı bilgi
basamağı gibi burası da Öznel değerlendirme ve analiz etme yetisine bağlıdır.
Ancak burada bilgiden farklı olarak deneyim eğrisinin yıllara bağlı olarak giderek
güçlenmesi söz konusudur. Hikmet sahibi olmanın kolay olmadığı açıktır. Çünkü bu safhada
yetenek ve becerilerin ötesinde hem deneyimin hem de önsezi ve soyutlama kapasitesinin
ağırlığı vardır. Hikmet, bireye danışılan ve bilgiye dayalı olan her şeyi kapsar. Bilgiden daha
değerli ve önemlidir. Fikri danışılan birey, genellikle o konuda erdem sahibidir.
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11.4.8. Veri, Enformasyon, Bilgi ve Akıl Yönetimi

11.5. Bilgi Türleri
Üzerine kayıtlı olduğu format açısından bilgi; işitsel, yazılı, sözlü, grafiksel veya
metinsel olabilir. Bu onun içinde bulunduğu ortama veya formata bağlıdır. Herhangi bir
formattaki bir bilgi söz konusu bu türlerin birisini kapsayabileceği gibi birkaçını da içerebilir.
Örneğin; animasyona dayalı bir sinema filmi, hem işitsel, hem görsel, hem de grafiksel türden
bilgiyi içerebilir.
İçerdiği konu açısından bilgi; entelektüel, dini, profesyonel, boş zamanları
değerlendirme, günlük hayatta kullanılan, siyasî, iş veya çalışanlara dayalı olabilmektedir.
Bilgi yönetimi disiplini açısından bilinmesi gereken en önemli iki bilgi türü
Örtülü ve Açık Bilgi’dir. Zihnimizde belki de birkaç saniyede gerçekleşen olayların
bir araya gelmesiyle oluşan örtük bilgi, bilgi yönetimi alanı için profesyonel iş ortamında açık
bilgiye dönüştürülebildikçe sağlık işletmelerinin rekabet üstünlüğü sağlayacağı ortaya
konulmaktadır.

11.5.1. Örtülü Bilgi
Herhangi bir şekilde kodlanmamış, kayıt altına alınmamış, bireylerin zihinlerinde olan
bilgiye örtülü bilgi denir. Açık bilgiden daha değerli bilgi insanların zihninde olan bilgidir
(Pasher ve Ronen, 2011:91). Kayıt altında olmayan örtülü bilgiye ulaşmak çok zordur, çünkü
genellikle insanlar bu bilgiden veya bu bilginin başkalarına faydasından habersizdir. Örtülü
bilginin açık hale getirilmesi sayesinde bilgi başkalarıyla da paylaşılır hale getirilir.
Ürün geliştirmenin ilk basamağı fikir geliştirmektir, bir başka ifadeyle ürün geliştirme
örtülü bilgiyle başlar (KMWG, 2001:14). Çalışanların deneyimleri ve iş tecrübeleri de örtülü
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bilgi olarak sınıflandırılır. Bu bilgi insanlarla o kadar bütünleşmiştir ki çoğu kimse ona sahip
olduğunun farkında dahi değildir, hatta başkalarının da aynı bilgiye aynı düzeyde sahip
olduğunu düşünür. İşletmelerde çalışan tecrübeli kişiler bazen yaptıkları işleri o kadar doğal, o
kadar kolay yaparlar ki her çalışanın işini aynı şekilde yapmakta olduğu düşünülür.
Ancak o tecrübeli elemanın yokluğunda işlerin o kadar kolay olmadığı anlaşılır. İşte bu
tecrübelerin ve iş hakimiyetinin oluşturduğu toplam değer işletmenin değeri olarak adlandırılır
(Barutçugil, 2002:62). Kişisel bilgi birikimi olarak da bilinen örtülü bilginin ("know-how"),
tanımlaması zordur, çünkü bu bilgi kişinin şahsi deneyimlerinden, tecrübelerinden ve
inanışlarından oluşmaktadır. Kişilerin olayları yorumlama kapasitesine göre değişen bir yapısı
vardır. Değerlemesi ve kayıt altına alınması için özel çaba gerekmektedir.
Paylaşılması ve kayıt altına alınması çok zor olan örtülü bilginin yönetilmesi işletmeler
için kolay bir süreç değildir. İşletmeler bu bilgiyi paylaşmak için görev başı eğitimleri, atölye
eğitimleri, usta-çırak eğitimleri gibi aktiviteler düzenlemektedir. Bu süreçte e-posta, intranetler,
anlık mesajlaşma gibi teknolojik mekanizmalardan da faydalanılmaktadır (Uriarte, 2008:5)
Çağrı merkezi alanında çalışan değişimi diğer sektörlere göre daha fazla olduğu için bu alanda
en verimli bilgi transferi görev başı eğitimleridir. Kullanılacak yöntemler bilginin yoğunluğu
ve önemine göre değişmektedir (Mutlu, 2016).

11.5.2. Açık Bilgi
Yazıyla, resimle ve/veya başka yöntemlerle kodlanmış, kayıt altına alınmış bilgilere
açık bilgi denir (Barutçugil, 2002:63). Tüm boyutları ortada olduğu için bilgi türleri içinde
paylaşılması ve yönetilmesi en kolay olanıdır. Yazının bulunması bilgi paylaşımının ve yeni
bilgilerin ortaya çıkmasının önünü açmıştır. Kâğıt icadıyla bu süreç hız kazanmıştır.
Bilgisayarın bulunması bilgi dünyası için bambaşka bir dönüm noktası olmuştur. Son 30 yılda
bilgisayar sistemlerinin gelişmesi ile ortaya çıkan yeni bilgilere bakıldığında bu açıkça
görülmektedir.
Ancak bilgi dünyası için asıl büyük gelişme internetin yaygınlaşması olmuştur.
İnternetin yaşantımıza girmesiyle bilginin artışında dikey bir yükseliş görülmektedir (Research
Trends, 2012). Akademik araştırmaların sayısındaki artış da bunun bir göstergesidir. Açık
bilgide yaşanan bu artışın asıl kaynağı, örtülü bilginin paylaşılarak açık ve kayıtlı hale
gelmesidir (Ndlela, 2001:153).
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11.5.3. Örtülü Bilginin Açık Bilgiye Dönüşümü
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Onbirinci Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi tanımlayan özelliklerden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

İşlenmiş veridir.
Kolektif akıl içerir.
Sahibi vardır.
Karışık ve kısmen yapılandırılmıştır.
Biçimsel olmayabilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi içerdiği konu açısından bilgi türlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Profesyonel
Dini
Metinsel
Çalışanlara dayalı
İşe dayalı

3. Aşağıdakilerden hangisi yazıyla, resimle ve/veya başka yöntemlerle kodlanmış,
kayıt altına alınmış bilgilere verilen isimdir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kolektif bilgi
Açık Bilgi
Profesyonel Bilgi
Örtülü Bilgi
Entelektüel Bilgi

4. Aşağıdakilerden hangisi veriyi tanımlayan özelliklerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Genellikle basit gözlemler içerir.
Kodlanabilir.
Sahipliğe dayalıdır.
Farklı teknolojik sistemlerde depolanır.
Tek başına problem çözmez.

5. Aşağıdakilerden hangisi akıl/hikmeti tanımlamamaktadır.
A)
B)
C)
D)
E)

Yetenekten fazlasıdır.
Deneyim ve önsezi önemlidir.
Bilgiye dayalı olan her şeyi içerir.
Bilgiye eşdeğer öneme ve değere sahip değildir.
Belli bir konuda erdem sahibi olan bireye fikir danışılır.

6. Bilgiye yönelik olarak aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

Kolektif akıllarda şekillenir.
Sahibi vardır, sahipliğe dayanır.
Karışık ve kısmen yapılandırılmıştır.
İşlenmiş veridir.
Biçimsel olmayan konulara ihtiyaç duyar.
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7. Herhangi bir şekilde kodlanmamış, kayıt altına alınmamış, bireylerin
zihinlerinde olan bilgiye ……….denir.
Yukarıdaki boş bırakılan alana en uygun düşen ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
Kodsuz Bilgi
Örtülü Bilgi
Açık Bilgi
Grafiksel Bilgi
E) Siyasi Bilgi
A)
B)
C)
D)

8. Bilgiyi değere dönüştürerek kâr elde eden işletmelere………. işletmeleri adı
verilmektedir.
Yukarıdaki boş bırakılan alana en uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Enformasyon
Dijital
Yeni Çağ
Yenilik
Bilgi

9. Yazıyla, resimle ve/veya başka yöntemlerle kodlanmış, kayıt altına alınmış
bilgilere ……………... denir.
Yukarıdaki boş bırakılan alana en uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Açık Bilgi
Kodsuz Bilgi
Grafiksel Bilgi
Örtülü Bilgi
Siyasi Bilgi

10. Aşağıdakilerden hangisi içerdiği konu açısından bilgi türlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Siyasi
Entelektüel
Grafiksel
İş veya çalışanlara dayalı
Gündelik hayatta kullanılan

Cevaplar
1) A, 2) C, 3) B, 4) C, 5) D, 6)D, 7)B, 8)E, 9)A, 10)C
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6. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE BİLGİ YÖNETİMİ (2)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
12.1. Kurumsal Varlık Olarak Bilgi
12.1.1. Erkollar’in Sınıflandırması
12.1.2. Zack’ın Sınıflandırması
12.2. Sağlık İşletmelerinde Kurumsal Bilgi
12.3. Kurumsal Bilgi Yönetimi
12.4. Bilgi Yönetiminin Boyutları
12.4.1. Bireysel Bilgi Yönetimi
12.4.2. Takım Bilgi Yönetimi
12.4.3. Organizasyon Bilgi Yönetimi
12.4.4. Organizasyonlar Arası Bilgi Yönetimi
12.5. Bilgi Yönetiminin Sağlık İşletmelerine Katkısı
12.6. Bilgi Teknolojileri
12.7. İletişim Teknolojileri
12.8. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Örgütsel Yapılara Etkisi
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a. Kurumsal Varlık Olarak Bilgi
Bilgi, işletmelerde varlık olarak iki farklı yaklaşımla ele alınır: Kaynak tabanlı yaklaşım,
bilgi tabanlı yaklaşım. Kaynak tabanlı yaklaşımda bilgi, işletmenin diğer kaynakları ile birlikte
sınıflandırılan bir kaynaktır, diğer kaynaklarla birlikte bir değer oluşturur. Bilgi tabanlı
yaklaşımda ise bilgi, işletmenin en stratejik kaynağıdır (Halawi, Aronson ve McCarty,
2005:77).
Bu bilgiler sağlık işletmesine has, değer yaratmak için kullanılan varlıklardır. Sağlık
işletmesine has bir değer yaratmak için girdi olarak işletmenin bilgi kaynakları
kullanılmaktadır. Bilgi varlıkları sayesinde organizasyonun stratejileri, süreçleri, bilgi yaratma
sistemleri işletme içinde daha uygun ortamlar elde eder. Bilginin kişiler, gruplar ve
organizasyonlar arasındaki dolaşımının kolaylaştırılması yeni bilgilerin oluşmasını sağlar.

12.1.1. Erkollar’in Sınıflandırması
Erkollar, işletme açısından bilgi varlıklarını 4 kategoride toplamıştır (2010:232) :
Deneysel Bilgi Varlıkları: Yaşanmış olaylar neticesinde öğrenilmiş bilgilerdir. Knowhow olarak da tanımlanabilir. Daha çok örtülü bilgi şeklinde işletmelerde bulunur. Bunun için
bu bilginin transferi ve saklanması zordur.
Kavramsal Bilgi Varlıkları: Kayıt altına alınmış, kodlanmış bilgileri kapsamaktadır.
İşletmenin ürün tasarımları, tasarım bilgileri, marka hakları bu kapsama girmektedir.
Alışılmış Bilgi Varlıkları: İşletmenin operasyonel işlerinde edinmiş olduğu, her gün
kullandığı örtülü bilgilerdir. Organizasyonel kültür ve alışkanlıklar bu kapsam da
değerlendirilebilir.
Sistematik Bilgi Varlıkları: Kayıt altına alınmış, kodlanmış bilgileri kapsamaktadır.
İşletmenin ürün tasarımları, tasarım bilgileri, marka hakları bu kapsama girmektedir.

12.1.2. Zack’ın Sınıflandırması
Sağlık işletmesinin dış çevresini de düşünerek bilgiyi rekabet açsısından, rakipleri de
dikkate alarak Zack, (1999:125-145) üç kategoride toplamıştır:
•

Temel Bilgiler: Sağlık sektöründe olan işletmelerin ayakta kalabilmeleri ve rekabet
edebilmeleri için hepsine gerekli olan bilgiler.

•

Gelişmiş Bilgiler: Sağlık sektöründe rekabet içinde olan işletmeleri diğerlerinden
ayıran, rekabet avantajı sağlayan, işletmenin öne geçmesini olanak veren bilgilerdir.

•

İnovasyon Bilgisi: Sağlık işletmesi tarafından uygulanmış, sağlık işletmesinin elinde
bulunan, onu diğerlerinden önemli derecede ayrıştıran ve sektör lideri, endüstri öncüsü
yapan bilgidir (Holsapple ve Jones, 2007:420).
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12.2. Sağlık İşletmelerinde Kurumsal Bilgi
Sağlık İşletmelerinde Kurumsal bilgi, sağlık işletmesinin içinde üretilen veya sağlık
işletmesine dışarıdan gelen, o kurumla ilgili kayıtlı ya da kayıtsız her türlü bilgiyi ifade
etmektedir.
Sağlık işletmesinin etkinliği, denetimi, yönetimi, geliştirilmesi vb. ile ilgili olarak
üretilen, alınan, kullanılan ve bu nedenlerle özel bir nitelik kazanan her türlü malumat, fikir ve
olgulardır.
Sağlık işletmelerinde sadece belge ve yayınlara yansımakla kalmaz aynı zamanda
kurumsal düzen, kurallar, deneyimler ve uygulamaları ifade eder.
Kurumsal bilgi, kurum içinde üretilen veya kuruma dışarıdan gelen, o kurumla ilgili
kayıtlı ya da kayıtsız her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
İnsanların kafasında olan, kurumsal faaliyetler sonucunda oluşmuş ve yazılı bir şekilde
kaydedilmemiş bilgiler de kurumsal bilgi kapsamında değerlendirilmektedir.
Kurumsal bilginin kayıtlı hale getirilmesi, kurum içinde gerekli yerlere iletilmesi ve bir
sonraki çalışanlara devredilmesi, hem eski tecrübelerin etkin olarak kullanımını hem de benzeri
çalışmaların tekrarlanmasını önleyeceği gibi atılacak adımlarda hata oranının azalmasını da
sağlayacaktır.
Kurumsal bilgi yönetimi ile sağlık işletmesinin bilinen ve bilinmeyen zihinsel birikimi,
başarı ya da başarısızlıkta belirleyici rol oynayan ve günlük kararları almayı sağlayan her türlü
bilgi çalışanlarına aktarılır.
Bu nedenle, bilgi yönetimi, bilgi çalışanlarını kurumsal bilgi tabanına bağlayarak
birbirinin yerini alabilecek bileşenlere dönüştürmeyi ve dolayısıyla çalışanları başarılı oldukları
alanlara yöneltmeyi de hedeflemektedir. Bu açıdan bakıldığında ise bilgi yönetimi, çalışanlara
fırsat ve rekabet ortamı sağlayarak kurumun başarısına ivme kazandıracak bir sistemdir.

12.3. Kurumsal Bilgi Yönetimi
Kurumsal bilgi yönetimi spesifik bilgi içeren kaynakların sistematik yönetiminin
geliştirilmesi olarak da ifade edilebilir.
Kurumsal bilgi yönetiminde amaç, kurumsal bilginin depolanması, erişilmesi,
yayılması, alıkonulması ve korunmasıdır.
Kurumsal bilgi yönetimi bilgi işçileri olarak tanımlanan kişilerin ürettikleri kişisel
bilgilerin, bilgi yöneticisi olarak tanımlanan kişilerin ürettikleri takım bilgisinin ve diğer tüm
kurumsal bilgilerin yönetilmesini kapsar ve günümüzde bilginin stratejik bir kaynak olmasının
anlaşılması ile birlikte kurumsal bilgi yönetiminin önemi özellikle üst düzey yöneticiler
tarafından kabul edilmektedir.
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Kurumsal bilginin yönetiminde bir araç olarak ağ sistemleri kullanmak bu anlayışın
gerçekleşmesinde önemli bir etken olmakla birlikte tek başına yeterli değildir.
Kurumsal bilgi yönetimini başarıyla uygulayan örgütler, farklı mekanlarda çalışan bir
grubun, ortak kullanımına sunulmuş bir web sitesi üzerinden faaliyetlerini yürüten örgütlerdir.
Bu örgütler mekandan bağımsız olarak çalışmayı, sanal olarak işe gidip gelmeyi olanaklı kılan
örgütlerdir.
Bilgi yönetimi diğer yönetim fonksiyonları gibi örgütsel uzmanlara bırakılmış bir
fonksiyon değildir; aksine örgütün tüm çalışanlarının bilgi ve yeteneklerinin harekete
geçirilmesini gerektirir. Bilgi yönetimi için örgütlerin “öğrenen örgüt” ve “bilen örgüt”
anlayışında yönetilmesi gerekir. Bilgiye dayalı yönetimin bir örgütsel kültür haline getirilmesi
bilgi yönetiminin başarısı için önemlidir.

12.4. Bilgi Yönetiminin Boyutları
12.4.1. Bireysel Bilgi Yönetimi
Çalışanların veya kişilerin bilgileri, becerileri ve kapasiteleri için yapılan kişisel gelişim
çalışmalarıdır. Bu boyutta kişiler önemlidir ve stratejiler, dokümanlar, eğitimler kişisel
seviyededir. Bu seviyede amaç aşağıdan yukarıya öğrenmeyi yaymaktır. Bireyler öğrenmede
takımlar ve organizasyonlar öğrenecektir. Bilgi yönetiminin olmazsa olmaz, temel seviyesidir.

12.4.2. Takım Bilgi Yönetimi
Bazı organizasyonlarda elde edilen deneyimlere göre takım bilgi yönetimi, yan bilgi
yaratmada daha başarılı olmuştur. Takımın etkileşimi, bilgi paylaşımı ve yardımlaşması ile yeni
bilgiler daha hızlı ortaya çıkmıştır. Bu boyutta paylaşma ve bilginin bireyler tarafından talep
edilmesi esastır.

12.4.3. Organizasyon Bilgi Yönetimi
Bazı organizasyonların benimsemiş olduğu yukarıdan aşağıya doğru olan bir yönetim
yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda önce stratejiler ve bilgi varlıkları, sonra organizasyonun ihtiyacı
olan bilgiler belirlenir. Daha sonra hedeflere göre kritik bilgiler belirlenir. Tüm organizasyonu
kapsayacak uygulamalar, altyapılar, araçlar kullanılır. Daha düzenli, devamlılığı olan süreçler
uygulanarak yeni bilgiye erişim sağlanabilir.

12.4.4. Organizasyonlar Arası Bilgi Yönetimi
Bu boyutta kurumlar arası iletişim, bilgi değer ağı ve işbirliği yönetimi uygulanır.
Böylece işletmenin paydaşları olan müşteriler, tedarikçiler, işbirliği yapılanlar, rakipler, alt
yükleniciler bu bilgi ağının bir parçası olur.
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12.5. Bilgi Yönetiminin Sağlık İşletmelerine Katkısı
Bilgisini yönetmeyi başarabilen sağlık işletmeleri, kuşkusuz birçok avantaja sahip
olacaklardır. Örneğin bilgi yönetimi sayesinde sağlık işletmesi;
•

Çalışanların neyi nasıl bildikleri üzerine odaklandığından, ürün veya hizmet kalitesinde
uzmanlığı tetikleyecek ve ikame edilemeyecek bir ürün/hizmet yelpazesi sağlayacaktır.

•

Sadece somut varlıklarına değil, görünmeyen veya soyut varlıklar olarak da bilinen telif
hakkı, ticari marka, patent gibi varlıklarla rakiplerine karşı fark atabilecektir.

•

Gereksiz iş dublikasyonlarından kurtulacak ve daha hızlı karar alarak hantal yapısından
kurtulacaktır.

•

Paylaşıldıkça tükenen değil, bilakis artan bir özelliğe sahip olan bilgi sayesinde, katma
değer zincirinin bir halkasını oluşturacak ve bu sayede piyasada daha çevik hareket
ederek fırsatları yakalayabilecektir.

•

Müşterilerinden gelen geribildirimi zamanında ve yerinde analiz etme yetkinliği
kazanarak müşteri bağlılığını ve sadakatini artıracaktır.

•

Özellikle informel yapıları harekete geçirerek ve çalışanların örtük bilgisini açığa
çıkararak onlardan maksimum düzeyde istifade edecektir.

•

Çalışanların görevlerini yerine getirmede yaşadıkları bilgi eksikliğini gidererek İnsan
kaynaklan departmanının boşluklarını dolduracak ve bu yetkinliği aracılığıyla yüksek
motivasyonlu çalışanlarla örgütsel verimliliği artıracaktır.

12.6. Bilgi Teknolojileri
Bilgi teknolojileri konusunda farklı görüşler vardır. Bazı yazarlar, bilgi teknolojisini,
“bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin birlikte kullanılması ile oluşturulmuş sistemler” olarak
görmektedir.
Bazı yazarlar bilgi teknolojilerini çeşitli mal ve hizmetleri sağlamak için mikro
elektronik ve veri iletişiminin yanında, faks makineleri, mobil telefonlar, kablolu televizyonlar,
bilgisayarlar, bilgi ağları, videoteks, software ve online veri tabanlarını içeren teknolojilere,
bilgi teknolojileri demektedir. Örgütlerde bilgi teknolojileri her tür veriyi elde ederek, bu
verileri örgüt için yararlı bilgiye dönüştürme gibi önemli bir fonksiyonu yerine getirir.
Günümüzde bilgi, bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla; katlanarak artan, kesintisiz
bir şekilde üretilebilen, iletişim ağları yoluyla dünyanın her tarafına iletilebilen, paylaşılabilen
ve üretimin en önemli kaynağı olarak kullanılabilen bir değer haline gelmiştir. Bilginin artan
işlevselliği yönetimin en önemli aracı olmasını sağlamıştır. Teknik bilgi veya yönetsel bilgi
özelliğine kavuşmuş bilgi sayesinde üretim ilişkilerinde köklü değişimler yaşanmaktadır.
Bilgi teknolojileri, bilgisayarlar ve bilginin üretilmesine, kaydedilmesine ve iletilmesine
yarayan her tür teknolojidir. Bunlar başta bilgisayarlar olmak üzere, elektronik ve otomasyona
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dayalı olarak işleyen teknolojilerdir. Bilginin toplanmasını, işlenmesini, saklanmasını,
iletilmesini, bilgiye erişilmesini bugün için elektronik, optik vb. tekniklerle otomatik olarak
sağlayan teknolojiler bilgi teknolojileri olarak adlandırılmaktadır.
Bilgi teknolojileri bugün değer üretmenin en önemli aracı olarak kullanılmakta ve her
geçen gün değişmekte, yenilenmekte ve daha karmaşık hale gelmektedir. Sanayi dönemimde
üretilen ve insanın kas gücünün yerine İkame edilen mekanizasyona dayalı teknolojilerden
farklı olarak bilgi teknolojileri, insanın beyin fonksiyonlarının yerine kullanılabilen akıllı
ürünlerdir.
Sanayi toplumunda mekanizasyona dayalı olarak gerçekleştirilen maddi üretim yerini,
bilgi toplumunda bilgisayarlar ve bilişim teknolojilerine dayalı otomasyona bırakmıştır. Sanayi
toplumunun mekanik teknolojisi, fiziksel emeği ikame ederken bilgi toplumunun bilişim
teknolojileri zihinsel emeği İkame etmektedir.
Sanayi toplumunun maddi malları fabrikalarda üretilirken bilgi toplumunda bilgi
kullanımı veri bankaları ve bilgi ağlarına bağlı olarak üretilmektedir. Sanayi toplumu yeni girdi
ve yeni pazarlar için koloniler ararken, bilgi çağının aktörleri, milli sınırları ortadan kaldırıp
küreselleşmeye yönelmiştir.

12.7. İletişim Teknolojileri
İletişim teknolojileri, bilginin işlenmesine ve iletilmesine yarayan tüm teknolojileri ve
iletişim alanındaki teknolojileri kapsayan bir kavramdır. Bu nedenle iletişim teknolojileri;
iletim (transmission), telekomünikasyon, iletişim, enformasyon, yayım ve basım kelimeleri ile
ilgili bütün teknolojileri içerir. İletişim teknolojileri, genel olarak bilgisayar yetenekleri olan
kullanıcılar veya kullanıcı ile bilgi arasında karşılıklı etkileşime imkan tanıyan teknolojilerdir.
Yeni iletişim teknolojilerinin en belirgin özelliği, bilgisayar yeteneklerine sahip
olmalarıdır. Bunun yanında, kullanıcı gruplarının veya tek tek kullanıcılar arasındaki
enformasyon alışverişinde karşılıklı etkileşime izin vermesi ve karşılıklı iletişimi daha da
geliştirmiş olmaları gibi önemli özellikleri de bulunmaktadır.
İletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri iki bakımdan ele alabiliriz. Bunlardan ilki,
transistörle başlayan ve chiplerle devam eden mikro elektronik devrimi, diğeri de, hemen
hemen bütün iletişim araçlarına bilgisayar yardımıyla dijital iletim (transmission) ve işleme
(processing) yöntemlerinin girmesidir.

12.8. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Örgütsel Yapılara Etkisi
Bilgi teknolojilerinin bilgi boyutu, diğer teknolojilerin aksine, ona ayırt edici bir özellik
kazandırmaktadır. Bilgi teknolojileri, işlerinin yeniden süreçlendirilmesi (değişim
mühendisliği) yoluyla, geleneksel Örgüt yapılarında köklü değişimlere neden olmaktadır.
Örgütsel değişim teorisi, kontrol (iş ilişkileri, karar verme düzeyleri, ücret durumları) kültür
(bilgi paylaşımı, güven) ve stratejiler (müşteri devamlılığı ve stratejik ittifaklar) gibi farklı
boyutlardaki örgütsel karakteristikleri en iyi yansıtan, örgütsel yapıların çeşitli yönlerini ele
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alır. Bu yapılar; hiyerarşik veya yassı (Hat) örgütsel yapılar, ağ bağlantıları, ortak çalışma
ekipleri, yatay ve matriks, mekanik veya sanal örgütsel yapılardır.
Bugün, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle örgütler, geleneksel hiyerarşik
yapılardan uzaklaşarak, çağdaş örgütsel yapılara doğru evrilmektedir. Bu aşamada, örgüt
yapıları ne tam anlamıyla geleneksel, ne de tam anlamıyla çağdaştır. Bugün için geleneksel ile
çağdaş örgütsel unsurların uyumlu bir bileşimi söz konusudur. İş-ekosistemi de bunu
gerektirmektedir. İş-ekosistemi bakış açısına göre, bir iş girişimi; esnek ve uyumlu, kendi
kendini yeniden yapılandırabilen ve şekillendirebilen bir yapıda olmalıdır. Aynı zamanda bu
yapı, çevresel sorunlara cevap verebilen bir esneklik göstermelidir.
Çağdaş örgüt teorisi, bilgi ve iletişim teorilerinin dönüştürücü bir rolünün olduğunu
kabul etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin Örgütsel yapılar üzerindeki etkisini
açıklamak için Nolan ve Croson tarafından geliştirilen model, bilgi teknolojilerinin örgütsel
dönüşümdeki rolünü açıklamada altı aşamalı bir Öneri sunmaktadır.
Örgütsel küçülme, ortaklık paylarının dengelenmesi, pazara giriş stratejisi geliştirme,
müşteri devamlılığı sağlama, pazarda tutunma stratejisi geliştirme ve global bir vizyona sahip
olmaktır. Bu örgütsel dönüşüm, klasik sanayi ekonomisinden, bilgi ekonomisi yönetimi
ilkelerine doğru yaratıcı bir yıkım (creative destruction) sürecini gerektirir.
Bilgi ve iletişim teknolojileri, örgütsel ve yönetsel yapıları hızla değiştirmektedir. Bu
değişim, örgüt yönetiminin yönetsel etkinlikler alanında yeni düzenlemelere gitmesini gerekli
kılmaktadır. Yönetimin, değişimi sağlamadaki başarısı, değişimin bir seferde olup biten bir
etkinlik değil, bunun kesintisiz bir süreç olduğunu kabul etmesine bağlıdır. Önce örgütsel
faaliyetlerde, çalışanların geleneksel düşünce yapılarından uzaklaştıkları bir anlayış
gerekmektedir. Zihinsel yenilenmeden sonra, bir değişim stratejisi geliştirerek, öncelikle
değişim unsurları, en iyi uygulamaların adaptasyonu (benchmarking) yoluyla örgüte
kazandırılmalı, daha sonra da değişimin Öncüsü olacak araştırma-geliştirme faaliyetlerine
girişilmelidir. Yönetimin değişim stratejisi, reaktif bir tepki değil, proaktif, yaratıcı bir tepki
olmalıdır. Ancak bu şekilde değişimin öncüsü olunabilir. Bilgi politikalarının, örgüt
unsurlarında değiştireceği son şey, örgüt kültüründeki değişimdir. Artan bilgi akışı ve daha
büyük bilgi paylaşımı isteği, yönetim kademelerinin azaltılmasına neden olmaktadır. Bilgi
teknolojileri, bugün doğası itibariyle bir “mit”(efsane)’dir. Bilgi akışını hızlandırır, hiyerarşiyi
ortadan kaldırır.
Hiyerarşiyi ortadan kaldıran faktör, demokratik kültürün, demokratik bilgi akışını
mümkün kılmasıdır. Bu sayede, önemli bir iletişim engeli olan statü ve örgütsel kademe
farklılığı ortadan kalkmış olur. Örgütleri, “bilgi çağı Örgütü”ne dönüştüren, bilgi ve
iletişimin serbestçe iletimi ve paylaşımıdır.
Bugünün örgütü, fabrika bacalarına dayalı yapılardan uzaklaşmıştır. Demokratik
katılım, sadece neyin yapılacağına karar vermek gibi yalın anlamıyla kullanılmamaktadır. Bilgi
çağı Örgütleri açısından katılım, işin tüm süreçlerine katılma şeklinde anlaşılmaktadır. Bu
da bilgi ve mesajın serbestçe iletimini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle Örgütler, bilgi çağı
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örgütü olmak istiyorlarsa, bilgi politikalarını tanımlamalı ve onları sağlayarak, örgütsel
hedefler doğrultusunda yöneltmelidirler.
Bilgi teknolojilerinin örgütsel yapı üzerindeki rolü; artan örgütsel öğrenme, artan
otonomi, örgütsel aktörlerin bileşimi, düşük işlem hacmi ve düşük sermaye dönüşümü ile
sonuçlandığını göstermektedir. Bilgi teknolojilerinin örgütsel yapılar üzerindeki en önemli
etkisi, sanal ve yetkilendirilmiş ve dikey-yığışım yapıları ortaya çıkarmak olmuştur. Aynı
zamanda literatür, örgütsel yapı üzerinde bilgi teknolojilerinin etkisinin değiştirici değil,
dönüştürücü olduğunu göstermektedir.
Bilgi teknolojileriyle birlikte gelen örgütlerin resmi rol yapısında, emir-komuta
zincirinin kontrolü, bilgi işçilerinin lehine gelişmektedir. Bunda, bilgi teknolojilerinin rekabet
avantajı sağlayarak, verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak gibi önemli katkı sağlamasının
payı vardır. Örgütler, söz konusu teknoloji sayesinde riski azaltarak ve kaynak kullanımında
etkinlik sağlayarak, rekabetçi güçlerini arttırabilirler.
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12. Bölüm Soruları SİTY
1. Aşağıdakilerden hangisi Zack’ın işletme açısından kategorize ettiği bilgi türüne
örnek olarak gösterilebilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Deneysel Bilgi
Kavramsal Bilgi
Gelişmiş Bilgi
Araştırma Bilgisi
SüreçBilgisi

2. Sağlık işletmesinin içinde üretilen veya sağlık işletmesine dışarıdan gelen, o
kurumla ilgili kayıtlı ya da kayıtsız her türlü bilgiyi ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Alışılmış bilgi
Kurumsal bilgi
Sistematik bilgi
Dönüşümsel bilgi
Teknolojik bilgi

3. Hangisi bilgi yönetiminin sağlık işletmelerine olan katkılarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Müşteri istek ve ihtiyaçlarına cevap verecektir.
Çalışanların bilgi eksikliğini giderici rol oynayacaktır.
Karar alma hızını arttıracaktır.
Dış çevredeki fırsatları yakalayabilme olanağı sağlayacaktır.
Çalışanların örtük bilgisini muhafaza etmeyi destekleyecektir.

4. Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojilerinin örgütsel yapılara olan
etkilerinden biri değildir?
A) Yönetimin değişim stratejisi proaktif ve yaratıcı bir tepki olmalıdır.
B) Artan bilgi akışı ve daha büyük bilgi paylaşımı isteği, yönetim kademelerinin
azaltılmasına engel olacaktır.
C) Sanal ve yetkilendirilmiş yapıları desteklemektedir.
D) Değiştirici değil, dönüştürücü bir etkiye sahiptir.
E) Emir-komuta zincirinin kontrolü çalışanların lehine gelişim sergilemektedir.
5. Sağlık işletmesi tarafından uygulanmış, sağlık işletmesinin elinde bulunan, onu
diğerlerinden önemli derecede ayrıştıran ve sektör lideri, endüstri öncüsü
yapan bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Temel bilgiler
İnovasyon bilgisi
Dönüşümsel bilgiler
Üretim bilgisi
Gelişmiş bilgiler
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6. Aşağıdakilerden hangisi bilgi yönetiminin boyutlarından birisi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Bireysel bilgi yönetimi
Takım bilgi yönetimi
Durumsal bilgi yönetimi
Organizasyon bilgi yönetimi
Organizasyonlar arası bilgi yönetimi

7. Çeşitli mal ve hizmetleri sağlamak için mikro elektronik ve veri iletişiminin yanında,
faks makineleri, mobil telefonlar, kablolu televizyonlar, bilgisayarlar, bilgi ağları,
videoteks, software ve online veri tabanlarını içeren teknolojilere, ………….
denmektedir.
Yukarıdaki boş bırakılan alana en uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Sağlık teknolojileri
Karma teknolojiler
İnovatif teknolojiler
Bilgi teknolojileri
Girişimci teknolojiler

8. …………….., sağlık sektöründe rekabet içinde olan işletmeleri diğerlerinden ayıran,
rekabet avantajı sağlayan, işletmenin öne geçmesini olanak veren bilgilerdir.
Yukarıdaki boş bırakılan alana en uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Temel bilgiler
İnovasyon bilgisi
Dönüşümsel bilgiler
Üretim bilgisi
Gelişmiş bilgiler

9. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal bilgi yönetiminin özelliklerinden birisi değildir?
A) Kurumsal bilgi yönetimi spesifik bilgi içeren kaynakların sistematik yönetiminin
geliştirilmesidir.
B) Kurumsal bilgi yönetiminin önemi özellikle üst düzey yöneticiler tarafından kabul
edilmemektedir.
C) Kurumsal bilgi yönetiminde amaç, kurumsal bilginin depolanması, erişilmesi,
yayılması, alıkonulması ve korunmasıdır.
D) Kurumsal bilgi yönetimi bilgi işçileri olarak tanımlanan kişilerin ürettikleri kişisel
bilgilerin, bilgi yöneticisi olarak tanımlanan kişilerin ürettikleri takım bilgisinin ve diğer
tüm kurumsal bilgilerin yönetilmesini kapsar.
E) Kurumsal bilgi yönetiminde ağ sistemleri bir araç olarak kullanılabilmektedir.
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10. Aşağıdakilerden hangisi Erkollar’in işletme açısından kategorize ettiği bilgi
varlıklarından birisi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Deneysel bilgi varlıkları
Kavramsal bilgi varlıkları
Alışılmış bilgi varlıkları
Sistematik bilgi varlıkları
Durumsal bilgi varlıkları

Cevaplar
1) C, 2) B, 3)E, 4) B, 5) B, 6)C, 7)D, 8)E, 9)B, 10)E
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7. DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ VE ALTI SİGMA YAKLAŞIMI
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13.1. Değişim ve Değişim Mühendisliği Nedir?
Değişim; etkinliği, verimliliği, motivasyonu, tatmin düzeyini arttırmayı, büyümeyi ve
gelişmeyi amaçlamaktadır.
Ancak örgütler değişim kararı aldığında, değişimle amaçlanan sonuçların ayrıntılarını
özenle belirtmeli ve değişimin sonucunda elde edilmek istenenler muhakkak iç ve dış çevre
koşullarına uyum sağlayabilir olmalıdır.
Mekanik Örgütlerden Organik Örgütlere Değişim;

1993 yılında Michael Hammer ve James Champy’nin kaleme aldıkları “Reengineering
the Corporation: A Manifesto for Business Revolution” isimli eserleriyle gündeme gelen
süreç yenileme, bu dönemden itibaren işletmecilik dünyasında geniş bir şekilde kabul edilmiş
ve uygulama alanı bulmuş bir yönetim tekniği olarak dikkat çekmektedir. “Business Process
Reengineering (BPR)” Türkçeye süreç yenileme, süreçlerin yeniden yapılandırılması veya
değişim mühendisliği şeklinde aktarılmıştır.
Süreç yenileme tekniğinin yaklaşık 24 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen modası
geçmiş bir yönetim tekniği olarak nitelendirilmesi için henüz çok erkendir. Birçok sektör
(özellikle hizmetler) süreç yenileme işine yeni girişmektedir.
Süreç yenileme müşterilerin gözünde işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin saygınlığını
arttırmak, kalite, maliyet ve zaman konularında köklü gelişmeler sağlayabilmek için,
işletmenin örgüt yapısı, kullanılan tüm süreçler ve bunları destekleyen bilgi akış sistemlerinin
hep birlikte yeniden yapılandırılmasıdır (Koçel, 2010, 399).
Süreç yenileme maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağımızın en önemli performans
ölçütlerinde çarpıcı geliştirmeler yapmak amacıyla iş süreçlerinin yeniden düşünülmesi ve
radikal bir şekilde yeniden tasarlanmasıdır (Hammer ve Champy, 1994, 29).
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Değişim Mühendisliği; herhangi bir örgütte yapı, sistem, süreç ve izlenen politikalar
üzerinde hızlı ve radikal bir şekilde yeni baştan tasarım ve değişiklikler yapılarak
organizasyonda büyük oranda bir performans artışı sağlamayı ve büyük bir atılım
gerçekleştirmeyi hedefleyen yeni sayılabilecek bir yönetim metodudur.
Başka bir deyişle değişim mühendisliği; radikal bir atılım stratejisi izleyerek, örgütün
performans seviyesini arttırmak ve ardından bu performansın devamlılığını sağlamak amacıyla
geliştirilen bir yönetim metodudur.
•

Değişim mühendisliği, var olanı tamir etmek ya da aşamalı değişiklikler yapıp temel
yapıyı aynı bırakmak demek değildir.

•

Mevcut sisteme eğreti yamalar ekleyip biraz daha iyi çalışmasını sağlamak da değildir.

•

Değişim mühendisliği işlere en başından bakmak anlamına gelir.

•

Değişim mühendisliği şu soruyla başlar: "elimdeki bilgi ve teknolojiyle bu şirketi
yeniden yaratıyor olsaydım nasıl bir şey yapardım?"

•

Bir şirkette değişim mühendisliğini uygulamak eski sistemleri çöpe atıp en baştan
başlamak anlamına gelir. En başa dönmeyi ve işi daha iyi yapmanın yollarını keşfetmeyi
gerektirir.

13.1.1. Değişim Mühendisliğinin Aşamaları

13.1.2. Değişim Mühendisliğini Gerekli Kılan Etkenler
13.1.2.1. Müşteri
Günümüzün artık sürekli değişen ve gelişen yapısı, rekabetin artması ve kitle üretiminin
büyük bir hızla nitelik değiştirmesi, geleneksel yapıların ayakta durmasını zorlaştırmıştır.
Müşterinin işletme açısından en kritik karar organı haline gelmesi ve kararlara müdahil olması,
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organizasyonel yapı sınırlarının zayıflaması, piyasanın ulus sınırlarının ve hatta uluslar arası
sınırların üstünde bir nitelik kazanmaya başlaması, yeni bir yönetim tarzı olan değişim
mühendisliğini gündeme getirmiştir.
13.1.2.2.Rekabet
Değişime 21. Yüzyıl işletmeleri açısından bakıldığında, değişimin etki alanı genişlediği,
değişime hızlı ve etkin katılabilen işletmelerin rekabet avantajı elde edebildikleri
görülmektedir. Rekabet kavramı artık çok daha farklı bir boyut içermektedir. Eskiden bir
işletme pazara uygun bir hizmet ya da ürünü en iyi fiyattan sunduğu zaman satışını
gerçekleştirmekte iken bu durum günümüzde çok değişmiştir. Eskiden üretici işletme sayısı
talep eden kitleyi karşılayamıyor ve pazarda üreticinin az olması ile üretilen mamul yada hizmet
alıcı bulabilirdi. Oysa artık pazarda birçok üretici bulmakta, bu durum ise rekabeti
arttırmaktadır.
13.1.2.3. Değişim
Yöneticiler, kendi operasyonel alanlarında değişimi kolaylaştırmak için, çalışanların
bağlılıklarını ve onları değişimin bir parçası olarak görmeyi öğrenmeleri gerekmektedir.
Çalışanlarında değişime nasıl adapte olmaları gerektiğini, değişimi kendilerine uygun hale
getirip, başarılı sonuçlar elde edilmesine katkı sağlamalıdırlar.

13.1.3. Değişim Mühendisliğinin Temel Özellikleri
Değişim mühendisliğinin uygulandığı işletmelerde, diğer işletmelere göre bazı
özelliklerin farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu özellikler:
- İşlerin birleştirilmesi,
- Süreç içine kontrol mekanizması kurmak,
- Standart süreçlerin çok versiyonlu olarak düzenlenmesi,
- Paralel süreçleri birleştirmek,
- Kontrol ve denetimlerin azaltılması.

13.1.4. Değişim Mühendisliğinin Temel Unsurları
13.1.4.1.Temel
Temel kavramıyla anlatılmak istenen, değişim mühendisliğini gerçekleştirmek isteyen
yöneticilerin, örgütler ve işleyiş tarzları hakkında en temel soruyu sormalarının gerekliliğidir.
‘Yaptığımız işleri neden yapıyoruz? ” ve “Neden bu şekilde yapıyoruz? ” şeklindeki temel
soruları sormak yöneticileri, örgütlerinin çalışma tarzları altında yatan söze dökülmemiş kural
ve varsayımları yeniden gözden geçirmeleri için zorlar.
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13.1.4.2. Radikal
Radikal, köke inmek anlamına gelmektedir.Değişim mühendisliği var olan her şeyi
geliştirmek demek değildir. Mevcut performansın ve yapılmakta olan işin geliştirilmesi,
iyileştirilmesi değil, yeniden yaratılmasını esas almaktadır.
13.1.4.3.Çarpıcı Gelişme
Değişim mühendisliği, işte marjinal geliştirimler yapmak demek değildir. İşleri yüzde
beş ya da yüzde on daha iyi hale getirmek demek de değildir. Değişim mühendisliği,
performansta büyük bir atılım sağlamak ve büyük çıkışlar yapmak demektir. Performansı
ölçmenin çeşitli yolları vardır: Maliyetlerin azalması, hızın artması, hatalann azalması. İş
açısından önemli olan faktörlere göre istenilen yol seçilebilir. Değişim mühendisliğinin
başarısın göstergesi, performansta çarpıcı bir gelişmeye ulaşmaktır.
13.1.4.4. Süreç
Süreç, bir organizasyonda belirli bir ana işin başından başlayarak sonuna kadarki
işlemler bütününe verilen isimdir.
Tipik bir organizasyonda başlıca dört tür süreçten söz edilebilir:
Ana süreçler: Dış müşteriler ile organizasyon arasındaki ilişkiyi gösteren işlemler.
Örneğin, sipariş alma, esas süreçlere bir örnektir.
Destek süreçleri: İç müşteriler ile ilgili olan bu süreçlere örnek olarak enformasyon
teknolojileri ile çalışanlar (iç müşteriler) arasındaki ilişki gösterilebilir. Burada enformasyonun
organizasyonda ürün geliştirme, üretim, satış ve pazarlama süreçleri ile entegrasyonu söz
konusudur.
İşletme ağı süreçleri: Bu süreçlerde tedarikçiler, müşteriler ve ortaklarla yakın iletişim
gerçekleşir.
Yönetim süreçleri: Bunlar her organizasyonda bilinen klasik planlama, koordinasyon,
üretim, satış, pazarlama vs. süreçlerdir.

13.2. ALTI SİGMA YAKLAŞIMI
13.2.1. Altı Sigma Yaklaşımı Nedir?
Altı Sigma; başarıyı yakalamak, sürdürmek ve en üst düzeye ulaştırmak için kapsamlı
ve esnek bir sistemdir.
Altı Sigma, müşteri ihtiyaçlarını derinlemesine anlama, gerçekleri, verileri ve
istatistiksel analizleri bir disiplin çerçevesinde kullanma, iş süreçlerini yönetme, iyileştirme ve
yeniden keşfetmedir.
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Altı sigmanın diğer iyileştirme tekniklerinden en büyük farkı; altı sigmanın tek bir
yöntem ya da strateji üzerine kurulu, gelip geçici bir heyecan olmamasıdır.
Yöneticilik becerisini ve performansını iyileştirmeyi hedefleyen esnek bir sistem
olmasıdır. Altı sigma, iş dünyasını 21. yüzyılda başarıya ulaştıracak yeni bir formül ortaya
koymak için, geçen yüzyılın en önemli yönetim fikirleri ve en iyi uygulamalarından bazılarını
temel alır. Kısa süre içinde bazı üst ve orta düzeydeki şirketlerin elde ettiği büyük boyutlu
kazançlar, altı sigmanın ne kadar güçlü olduğunun kanıtıdır.
En az bunun kadar önemli olan başka bir nokta da; altı sigmanın kalıcı başarıyı
garantileyecek yeni yapı ve uygulamaları geliştirmede oynadığı roldür.
Altı Sigma felsefesinin arkasında yatan; “Süreçlerde ne kadar hata olduğu bilinirse
sistematik olarak bu hataların nasıl yok edilebileceği görülebilir ve bu şekilde mükemmelliğe
ulaşılabilir.” düşüncesidir.
Altı Sigma, ürünün üretim sürecinde, servis veya diğer iş yöntemlerinde, sıfır hata
yaklaşımıyla optimize edilmiş performans düzeyidir. Altı Sigma genel olarak mükemmelliği
ifade etmektedir, sadece bitmiş parçada değil; örgütün tümünde, üretim süreçlerinde,
hizmetlerinde ve idari işlerin hepsinde mükemmelliği yakalamaktır.

13.2.2. Altı Sigma Yaklaşımının İlkeleri Nelerdir?
Altı sigma yaklaşımının temel olarak altı ilkesi vardır. Bu ilkeler literatürde altı sigma
yaklaşımının temaları olarak da bilinmektedir. Bu ilkeler:
- Müşteri odaklılık,
- Verilere ve gerçeklere dayalı yönetim,
- Sürece odaklanma, yönetim ve iyileştirme,
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- Proaktif yönetim,
- Sınırsız işbirliği,
- Mükemmele yöneliş, başarısızlığa karşı hoşgörüdür.
13.2.2.1. Müşteri Odaklılık
Günümüz rekabet ortamında bir firmanın ürünlerinin iyi ya da hatasız olması başarı
garantisi vermemektedir. Altı sigma’nın özünde yer alan müşteri odağı, müşterilerin nelere
değer verdiğinin öğrenilmesi ve bunu onlara karlı olarak nasıl sağlanacağının planlanmasını
öngörür.
13.2.2.2. Verilere Dayalı Yönetim
İşletmeler bilgi sistemlerine, bilgi yönetimine ve ölçmeye gereken önemi vermesine
rağmen halen kararlarının çoğunu yorumlara ve tahminlere dayanarak almaktadır. Altı sigma
yaklaşımı ise, gerçeğe ve verilere dayalı yönetim kavramını daha güçlü bir konuma
taşımaktadır. Altı sigma yaklaşımı, hangi ölçüm ve ölçütlerin kilit konumunda olduğunu
belirlemekle işe başlamaktadır.
13.2.2.3. Süreç Odaklılık
Klasik kalite kontrol yöntemlerinde hatalar olduktan sonra tespit edilmektedir. Toplam
kalite kontrol bakış açısı ise süreç odaklı bir yaklaşımla çalışmaktadır. Hata kaynaklarının
nedenlerini tespit edip önlemler alınmakta ve hatalar meydana gelmeden önlenmiş olmaktadır.
Bu sayede altı sigma’nın hedefi olan sıfır hata ve mükemmele yakın düzeyde kalite
gerçekleştiği gibi maliyetlerde de önemli iyileşmeler mümkün olmaktadır. Çünkü hatalı
ürünleri ayrıştırma, yeniden işleme veya hurdaya ayırma işlemleri gereksiz maliyet artışlarına
sebebiyet vermemektedir.
13.2.2.4. Proaktif Yönetim
Proaktif olmak, olaylardan önce harekete geçmek demektir, tepkiselin karşıtıdır.
Proaktif yönetimin anlamı, çoğunlukla göz ardı edilmiş çalışma uygulamalarını alışkanlık
haline getirmek demektir. İddialı hedefler belirleyerek onları sık sık gözden geçirmek,
öncelikleri net olarak belirlemek, sorun çözmekle uğraşmak yerine sorunların ortaya çıkmasına
imkan vermemek; işlerin yürütülme biçimini körü körüne savunmak yerine, bunların niçin
yapıldığını sorgulamak proaktif yönetime en iyi örneklerdir.
13.2.2.5. Sınırsız İşbirliği
Çalışanlar, organizasyon içindeki rollerini daha iyi kavradıkça ve bir sürecin bütün
aşamalarındaki etkinliklerin aslında birbirleriyle iç içe geçmiş olduklarını fark edip bunları
değerlendirdikçe, Altı Sigma da yeni işbirliği olanakları sunmaya başlar. Altı Sigma için
sınırsız işbirliği, hem son kullanıcıların gerçek taleplerini, hem de bir süreç ya da üretim
zincirindeki iş akışını iyice anlamayı gerektirir.
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13.2.2.6. Mükemmelliğe Yöneliş ve Başarısızlığa Karşı Hoşgörü
Kusursuzluk istenen noktada, başarısızlığa karşı da tolerans gösterilmesi gerekmektedir.
Başlık kendi içerisinde çelişkili görünmesine rağmen düşünceler birbirlerini tamamlamaktadır.
Birtakım riskler içeren fikir ve yaklaşımları uygulamaya koymaksızın, kazanç elde etmek
ve/veya hedeflenen noktaya ulaşmak ne yazık ki mümkün değildir. Hiçbir şirket, yeni
düşünceler ve yaklaşımlar üretmeden eski kalıplarla Altı Sigma’ya yakın bir noktaya ulaşamaz.

13.2.3. Altı Sigma TÖAİK İyileştirme Modeli
Altı Sigma projelerinin ortak özellikleri, veriye dayalı olmalarıdır. Altı Sigma’da
kullanılan süreç iyileştirme modeli TÖAİK (Tanımlama-Ölçme-Analiz-İyileştirme-Kontrol)
olarak ifade edilen ve Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımında PUKO Döngüsüne benzeyen
modeldir. TÖAİK İyileştirme Modeli, 5 temel aşamadan oluşmaktadır (Eckes, 2003, s. 29):
1. Problem ve müşteri ihtiyaçlarının tanımlanması: Tanımlama aşamasında, müşteri
istek ve beklentilerinden yola çıkarak projenin amaç ve kapsamı, ayrıntılı ve herkes
tarafından anlaşılacak şekilde tanımlanmaktadır.
2. Hata oranlarının ölçülmesi ve prosesin mevcut durumunun dokümantasyonu:
Ölçme aşaması iki boyutludur. Birinci boyut, veri toplama planının oluşturulması; ikinci
boyut, veri toplama planının uygulanmasıdır. Bu aşamada sürecin tüketici ihtiyaçlarını
karşılama düzeyini ölçme; veri toplama planı geliştirme; sorunları ve eksiklikleri
belirlemek için verileri toplama ve karsı- laştırma faaliyetleri gerçekleştirilmededir.
3. Süreç verisinin analiz edilmesi ve süreç kapasitesinin belirlenmesi: Yapılan
ölçümler sonucunda elde edilen verilerin ve süreçlerin süreç haritalarını, hataların temel
nedenlerini ve iyileştirme fırsatlarını tespit etmek amacıyla gerçeklesen performans ile
potansiyel performans arasındaki fark bu aşamada karşılaştırılmaktadır.
4. Sürecin iyileştirilmesi ve hata oranlarının ortadan kaldırılması: İyileştirme
aşaması, analiz aşamasında bulunan probleme yol açan temel nedenler üzerinde
durmayı ve tanımlama aşamasında belirlenen iyileştirme hedeflerine ulaşmak için bu
tür problemleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.
5. Süreç performansının kontrol edilmesi ve iyileştirmenin sürekliliğinin sağlanması:
Bu aşamanın amacı uygulanan iyileştirme planını ve elde edilen sonuçları
değerlendirmek ve elde edilen kazançların sürdürülmesi ve artırılması için yapılması
gerekenleri ortaya koymaktır. İyileştirmenin Altı Sigma düzeyinde kalıcı olması ve
sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu da gerçekleştirilen süreçlerin
standardizasyonuyla sağlanmaktadır.
TÖAİK metodolojisi ile kurulan proje takımları ilk olarak müşterilerini tanımalı, istek
ve ihtiyaçları hakkında gerekli verileri toplayarak kusursuz bir süreç yaratmaya çalışmalıdır.
Daha sonraki aşamada ise gerekli iyileştirme ve düzeltmeleri yapmak için toplanan verileri
kullanıp mevcut sigma düzeyini ölçerek yollarına devam edebilmelidir.
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Mevcut süreçler üzerinde detaylı çalışmalar yapılarak en iyi süreci oluşturma yolunda
yapılması gereken çalışmalar kapsamlı kalite araçları yardımıyla analiz edilmelidir. Yapılan bu
analizin başarılı sonuçlar vermesi, iyileştirme aşamasının başarılı bir şekilde sonuçlanmasına
büyük katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak yapılan kontrolle, süreç değişen koşullara başarı ile
cevap verebilir hâle gelmektedir.

13.2.4. Altı Sigma Yaklaşımının Faydaları
Altı Sigma modelinin işletmelere çeşitli faydalar sağlamaktadır. Sağladığı bu faydalar
şunlardır;
- Sürekli bir başarı yaratır,
- Herkes için bir performans hedefi sağlar,
- Müşteriye verilen değeri arttırır,
- İyileştirme hızını arttırır,
- Öğrenme ve bilgi alışverişini arttırır.

13.2.5. Altı Sigma, Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite
Güvence Standartları:
Altı Sigma yaklaşımı, Toplam Kalite Yönetimi’nin başarılı unsurlarının büyük
bölümünü temel dayanak noktası olarak kabul etmekte ve kullanmaktadır. Altı Sigma
metodolojisinin daha çok spesifik kalite problemlerinin nedenlerini ortaya çıkarma ve bu
problemleri çözme metodolojisi olduğu görülmektedir.
Toplam Kalite Yönetimi ve Altı Sigma yaklaşımları, kaliteyi istatistiksel bir uygulama
olmaktan çıkartıp onun bir yönetim felsefesi veya yaklaşımı haline gelmesini sağlamışlardır.
Ancak müşteriye kaliteli mal veya hizmet sunmak için işletmelerin somut olarak ne
yapması ve nasıl yapması konularında bazı standartlar veya kılavuzlara ihtiyaç duymaktadırlar.
Bu standartlar aynı zamanda, kuruluşların belirlenen standartlara ulaşıp ulaşmadıklarını çeşitli
sertifikalarla belgelemektedirler. Bu kapsamda kullanılan ISO 9001 Kalite Güvence
Standartları, kalite yönetimi felsefesini uygulamak isteyen işletmelere, kalite sisteminin
kurulması, yönetilmesi ve denetlenmesi konularında ışık tutmaktadır.
Sonuç olarak, müşterilere, kaliteli mal veya hizmet almaları konusunda bir kalite
garantisi sunulmuş olacaktır. Kuruluş açısından değerlendirme yapıldığında ise, kalite
belgelendirmesi ile kuruluşun “sürekli iyileştirme” kapsamında ulaştıkları nokta tescil edilecek
ve “sıfır hata”ya erişmesi konusundaki çabaları belirginleşecektir.

13.2.6. Türkiye’de Altı Sigma Uygulamaları:
Türkiye’de Altı Sigma uygulamalarının ilk örnekleri 1995 yılında, hisselerinin bir
bölümü GE (General Electric)’ye ait olan TEI (Tusaş Engine Industry)’de gerçekleşmiştir.
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Daha sonra Arçelik, Demirdöküm, DupontSA, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri- Vitra, KordSA,
BSH-Profilo, BOS (Birleşik Oksijen Sanayi), Çimtaş, Ford, Kalekim, Borusan Grubu, TEBA,
Aselsan, DYO Boya gibi şirketlerde de Altı Sigma uygulamaları gerçekleştirilmektedir
(S.P.A.C., 2003, s. 22).
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13. Bölüm Soruları SİTY
1. Aşağıdakilerden hangisi organik örgütlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Az sayıda kural
B) Uyarlanabilir görevler
C) Biçimlendirilmiş iletişim kanalları
D) Karar yetkisinin dağıtılması
E) Daha yatay bir yapı
2. Aşağıdakilerden hangisi değişim mühendisliğinin unsurlarından biri değildir?
A) Temel
B) Radikal
C) Çarpıcı gelişme
D) Sürekli İyileştirme
E) Süreç
3. Değişim mühendisliğinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Süreçlerin yeniden tasarımıdır.
B) Var olanı tamir etmek yada aşamalı değişiklikler yapıp temel yapıyı aynı
bırakmak demektir.
C) İşlere en başından bakmaktır.
D) "Elimdeki bilgi ve teknolojiyle bu şirketi yeniden kuruyor olsaydım nasıl bir şey
yapardım?" sorusuyla işe başlamaktır.
E) En başa dönmeyi ve işi daha iyi yapmanın yollarını keşfetmeyi gerektirir.
4. Altı sigma yaklaşımının ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Merkezi yönetim
B) Müşteri odaklılık
C) Sürece odaklanma
D) Verilere ve gerçeklere dayalı yönetim
E) Sınırsız işbirliği
5. Aşağıdakilerden hangisi Altı Sigma yaklaşımında kullanılan süreç iyileştirme
modelinin aşamalarından biri değildir?
A) Tanımlama
B) Ölçme
C) Birleştirme
D) İyileştirme
E) Kontrol
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6. Aşağıdakilerden hangisi tipik bir organizasyonda söz edilen başlıca dört tür
süreçten biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Ana süreçler
Destek süreçler
İşletme ağı süreçleri
Yönetim süreçleri
Durumsal süreçler

7. Aşağıdakilerden hangisi Altı sigma yaklaşımının altı temel ilkesinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Müşteri odaklılık
Reaktif yönetim
Sürece odaklanma
Verilere ve gerçeklere dayalı yönetim
Sınırsız işbirliği

8. Aşağıdakilerden hangisi Altı Sigma modelinin işletmelere sağladığı faydalardan
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Herkes için bir performans hedefi sağlar.
Öğrenme ve bilgi alışverişini kısıtlar.
Sürekli bir başarı yaratır.
İyileştirme hızını arttırır.
Müşteriye verilen değeri arttırır.

9. Değişim mühendisliği ile ilgili olarak tedarikçiler, müşteriler ve ortaklarla yakın
iletişim gerçekleştiren süreçler aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

İşletme ağı süreçleri
Destek süreçleri
Ana süreçler
Yönetim süreçleri
Üretim süreçleri

10. …………. felsefesinin arkasında yatan; “Süreçlerde ne kadar hata olduğu bilinirse
sistematik olarak bu hataların nasıl yok edilebileceği görülebilir ve bu şekilde
mükemmelliğe ulaşılabilir.” düşüncesidir.
Yukarıdaki boş bırakılan alana en uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Bilgi yönetimi
Öğrenen organizasyon
Altı sigma
Değişim mühendisliği
Kıyaslama
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Cevaplar
1)C, 2) D, 3) B, 4) A, 5)C, 6)E, 7)B, 8)B, 9)A, 10)C
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14.

ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR
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14.2. Bireysel Öğrenmeden Örgütsel Öğrenmeye

14.3.

Örgütsel Öğrenme ve Öğrenen Organizasyonlar

Her iki kavram da birbirinin aynısı gibi gözükse de aralarında temel farklılıklar
bulunmaktadır. Geleneksel anlamda örgütsel öğrenme yönetim çalışmalarının ilk başladığı
dönemlerden beri kullanılagelen bir kavramdır. Öğrenen örgüt ise güncel bir yönetim yaklaşımı
olarak son 10 yıl içerisinde geliştirilmiş yeni bir anlayıştır. Örgütsel öğrenme kavramı örgüt
içerisinde gerçekleşen belirli bir faaliyeti tanımlarken öğrenen örgüt kavramı bir bütün olarak
belirli bir tip örgütü nitelemektedir (0rtenblad, 2001). Dodgson’a (1993) göre, örgütsel öğrenme
üst yönetim tarafından özellikle planlandığı için yürüyen ya da bilinçli olarak tasarlanan bir
süreç değil, herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan doğal bir şekilde kendiliğinden gelişen
bir eylemdir.

14.4.

Örgütsel Öğrenme Sürecinin Aşamaları
1)
2)
3)
4)

Bilginin Kazanılması
Bilginin Dağıtılması
Bilginin Yorumlanması
Örgütsel Hafıza

14.3.1. Bilginin Kazanılması
Örgütsel öğrenme döngüsü dış ve iç kaynaklardan bilgi toplanmasıyla başlar. Pazar
araştırması, diğer firmalarla ilgili istihbarat ve basılı yayınlar dışarıdan bilgi elde etmek
başvurulan temel kaynaklardır. Diğer örgütler ve işe yeni giren çalışanların deneyimlerinin
öğrenilmesi, tüm örgütler için önemli bir süreçtir.
Örgütler performanslarını arttıracak deneyimlere iki kaynaktan ulaşabilirler: (a) kendi
deneyimleri
(b) bulundukları endüstriden elde edilen deneyimler. Firmalar kendi
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deneyimlerinden kısa vadede fayda sağlarlarken endüstriden elde ettikleri deneyimleri uzun
vadede ve çok yönlü olarak kullanabilir.

14.3.2. Bilginin Dağıtılması
Örgütsel öğrenmenin bir sonraki aşaması, toplanan bilginin örgüt içerisinde
dağıtılmasını içermektedir. Bilginin dağıtımıyla ilgili üzerinde durulması gereken üç önemli
unsur; mesajın yönlendirilmesi, mesajın gecikmesi ve mesajın bozulmasıdır. Mesajın
yönlendirilmesi örgüt içerisinde hangi taraflara bilgilerin ulaştırılacağıyla ilişkilidir. Mesajın
gecikmesi ise bilgilerin ilgili taraflara zamanında ulaşıp ulaşmadığıyla ilişkilidir. Mesajın
bozulması ise bilgilerin niteliğini kaybetmesi anlamına gelmektedir. Bu üç unsurun etki düzeyi
örgütteki iş yüküne, etkileşim miktarına, bilginin ilişkililiğine ve bilginin dağıtım maliyetine
bağlıdır.

14.3.3. Bilginin Yorumlanması
Örgütsel öğrenmenin üçüncü aşamasında toplanan ve örgüt içerisine dağıtılan bilgiye
anlam kazandırılır. Bilgi yorumlanması için hikâyelere, paradigmalara ve kavramsal şemalara
dönüştürülür. Bu yorumlama süreci, örgüt içerisindeki mevcut yeteneklerin ve alışılageldik iş
yapma biçimlerinin geliştirilmesini sağlar.

14.3.4. Örgütsel Hafıza
Örgütsel öğrenmenin son aşaması üretilen bilgilerin örgütün hafızasına alınmasıyla
ilişkilidir. Örgütlerde çalışan insanlar gelip geçebilir, liderlik el değiştirebilir fakat bazı
davranışlar, normlar ve değerler örgütlerin hafızasında yer edinir. Örgütsel hafıza, bilginin
örgüt içerisinde nasıl bulunduğuyla ilgilenen bir kavramdır. Örgütsel hafıza bireylerin ve
örgütün ortaklaşa eylemleri sonucunda oluşmaktadır.
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14.5. Öğrenen Örgütlere Duyulan İhtiyaç

14.6. Öğrenen Organizasyonlar
“Üçüncü Bin Yıla Girerken Ayakta Kalabilecek Organizasyonlar, Rakiplerinden Daha
Hızlı ve Daha Etkili Öğrenen Organizasyonlar Olacaktır”.
Öğrenen Organizasyon; bireysel yetenekler, organizasyon boyutuna taşınarak, bilgi
transfer etme, edinme, yaratma ve sezgisel kavrayışlarını değiştirebilme yeteneği olan
yapılanmalar olarak tanımlanabilir.
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14.7. Öğrenen Organizasyonların Öğrenme Yöntemi
Öğrenen organizasyonlara dönüşümün en önemli aracı çift döngülü öğrenmeye
geçiştir.
Tek döngülü öğrenme süreci şöyledir;
1. Adım: çevreyi algılama, tarama ve gözden geçirme süreci
2. Adım: toplanan bilginin işletim normlarıyla karşılaştırılması
3. Adım: uygun faaliyetin Başlatılması süreci

Çift döngülü öğrenme sürecinde ise;
1. Adım: çevreyi algılama, tarama ve gözden geçirme süreci
2. Adım: toplanan bilginin işletim normlarıyla karşılaştırılması

Ara adım: işletim normlarının uygunluğunun sorgulanması Süreci
3. Adım: uygun faaliyetin başlatılması süreci
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14.8. Öğrenen Organizasyon Olma Aşamaları
Günümüzün yönetsel sorunları katı ve bürokratik, hiyerarşik bir yapı içinde
çözümlenemez. Organizasyonların en gelişmiş öğrenen organizasyon olma aşamasına gelene
kadar birbirini izleyen farklı aşamalardan geçmesi gerekmektedir.
BİLEN ORGANİZASYON 1.AŞAMA:
Katı bürokrasi
Rasyonellik
Rasyonellik
Değişime uyum güçlüğü
ANLAYAN ORGANİZASYON 2.AŞAMA:
Üst yönetim takımı bürokrasi
Değişimi anlama ve algılama
Esnek bürokrasi
DÜŞÜNEN ORGANİZASYON 3.AŞAMA:
Proje organizasyonu
Alt ve orta kademe personelin yönlendirilmesi
Düzeltme ve iyileştirmenin yaygınlaştırılması
ÖĞRENEN ORGANİZASYON 4.AŞAMA:
Organik yapı
Öğrenmenin teşvik edilmesi
Yaygın açık iletişim
Yaygın açık iletişim
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14.9. Geleneksel Kurumlar ve Öğrenen Organizasyonlarda Öğrenme
Özellikleri

Öğrenen organizasyonlar; insanların gerçekten istedikleri sonuçları yaratmak için
kapasitelerini sürekli olarak artırdıkları, yeni düşünce yapılarının beslendiği, ortak hayallerin
serbestçe tartışıldığı, beraberce öğrenmenin sürekli uygulandığı bir ortamdır.
Öğrenen bir örgüt/organizasyonu Örgüt Kültürü, Örgütsel, Tasarım, Enformasyon
Paylaşımı ve Liderlik özellikleri açısından inceleyebiliriz. Öğrenen bir organizasyonda;

Bir işletmede öğrenen organizasyon kültürü oluşturabilmek için mekanik sistemlerden
organik sistemlere geçiş yapılmalıdır.
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14.10. Öğrenen Organizasyon Olma Disiplinleri
Öğrenen organizasyon olma disiplinleri 5 tanedir ve bunları içerisinde en önemlisi
Sistem Düşüncesidir.
1. Paylaşılan bir vizyonun yaratılması
2. Zihin modelleri
3. Takım olarak öğrenme
4. Kişisel ustalık
5. Sistem düşüncesi

14.9.1. Paylaşılan bir vizyonun yaratılması
İnsanların yüreklerinde tutuşan bir güçtür.
Ne yaratmak istiyorsunuz?
Net hedefler ortaya konmalıdır.
Örn.: Hasta güvenliği, Hasta memnuniyeti , Çalışan güvenliği, Çalışan memnuniyeti

14.9.2. Zihin Modelleri
1. Pozisyonum neyse ben oyum
•

Yönetici, işi iyi yapar.

•

Lider, işi daha iyi yapmanın yollarını arar.

2. Düşman Dışarda
• Benden kaynaklanmıyor,
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• Mazeretler,
• Bahaneler,
• O hatalı, bu hatalı, onlar hatalı ama ben değil...
3. Sorumluluk Üstlenme Kuruntusu
• Tepkisel olmanın erken işareti,
• Önceden etkin olma kompleksi,
• Proaktif olma, insiyatif alma,
• Kendi problemlerimize nasıl katkıda bulunduğumuzu görmekle başlar.
• Çözümler, düşünme tarzının bir ürünü olmalıdır; duygusal durumumuzun değil.
4. Olaylara Takılıp Kalmak
Bugün hem organizasyonların, hem de toplumların hayatta kalmasına yönelen birincil
tehditler ani olaylardan değil, yavaş ve tedrici kademeli süreçlerden gelmektedir.
5. Haşlanmış Kurbağanın Hikayesi
• Tehditleri algılayan iç mekanizması, çevresindeki ani değişimlere karşılık vermeye
programlanmıştır.
• Süreçleri sabırla incelemeyi, telaşı bir kenara bırakarak dramatik ancak görülmesi zor
olanı görmeyi öğrenmek, öğrenen organizasyonun gereğidir.
6. Tecrübe ile Öğrenme
• Organizasyonların esas karşı karşıya kaldığı öğrenme ikilemi burada yatar.
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• En iyi tecrübeyle öğreniriz ama hiçbir zaman çok önemli kararlarımızın çoğunun
sonucunu doğrudan yaşayamayız.
• Organizasyonlarda alınan kritik kararların etkileri yıllara veya on yıllara yayılan
sonuçlar doğurabilir.

14.9.3. Takım Olarak Öğrenme
Yönetim Kadrosu
• Tehdit edici unsurlarda baskı altında kalmamak.
• Organizasyonun farklı işlevlerini ve uzmanlık alanlarını temsil eden sağduyulu ve
tecrübeli yöneticilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulması hedeflenen yönetici kadrosu, çoğu
zaman kendilerine ait söz geçirecek alanlarını genişletmek için mücadele eder, kendilerini
kişisel olarak sevimsiz gösterecek şeylerden kaçınır ve bunu yaparken takım stratejisinin
arkasında olduğu izlenimi vermeyi de ihmal etmez.
Bir organizasyonun kapasitesi kendi içindeki insanların kapasitesinden büyük olamaz.
• Bu yüzden organizasyonlar içindeki insanlar sürekli gelişim içinde olmalıdır.
• Organizasyonlar bir insanın etrafında değil ortak bir amaç ve görüş etrafında olmalıdır.
• Bireysel IQ 120’nin üzerinde ama ekip IQ’su 63 olabiliyor.
Takım Olma Hali
Modern organizasyonlarda temel öğrenme biçimi bireysel değil örgütseldir.
Bunu sağlayacak olan disiplindir.
Disiplin zorla kabul ettirilen bir durum, bir cezalandırma aracı değil; inceleme,
geliştirme, hakim olma yani farkındalık halidir.
Mükemmel sürdürülebilirlik,
Sürekli öğrenme, gelişme ve değişme ile sağlanır.

14.9.4. Kişisel Ustalık


İz bırakmak



Marka değer oluşturmak



En İyisi Olabilmek
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EN İYİSİ
Dağ tepesinde bir çam olamazsan,
Vadide bir çalı ol.
Fakat oradaki en iyi küçük çalı sen olmalısın.
Çalı olamazsan bir ot parçası ol, bir yola neşe ver. Bir misk çiçeği olmazsan bir saz ol.
Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın.
Hepimiz kaptan olamayız, tayfa olmaya mecburuz. Dünyada hepimiz için bir şey var.
Yapılacak büyük işler, küçük işler var.
Yapacağınız iş, size en yakın olan iştir.
Cadde olamazsan patika ol.
Güneş olamazsan yıldız ol.
Kazanmak yahut kaybetmek ölçü ile değildir.
Sen her neysen, onun en iyisi olmalısın.
Douglas MALLOCH

14.9.5. Sistem Düşüncesi
Sistem düşüncesi, beş disiplinin en önemlisi olarak, diğer disiplinlerin

kavramsal temel taşıdır.

Sistem düşüncesiyle birlikte, tüm disiplinler, parçaları görmekten çok bütünü görmeye,
insanları çaresiz tepkiciler olarak görmekten çok kendi gerçekliklerine şekil veren aktif
katılımcılar olarak görmeye, bugüne tepki göstermek yerine yarını yaratmaya doğru bir zihniyet
değişimi ile ilişkilidir.
Sistem düşüncesinin bize vereceği şey; kaldıraç gücüdür, böylece eylemlerin ve
yapılardaki değişikliklerin nerede önemli, kalıcı iyileşmelere yol açabileceğini kavrayabiliriz.
Kaldıraç gücü ilkesine göre en iyi sonuçlar büyük ölçekli çabalarla değil, küçük ancak
iyi odaklanmış eylemlerle elde edilir.

196

14. Bölüm Soruları SİTY
1. Örgütsel öğrenmeyi tanımlayan kavramlardan hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

Toplu deneyimler
Kolektif bilgi ve değerlerde değişim
Bireysel düşüncede değişim
Normatif ve davranışsal kalıplarda değişim
Kolektif fikir ve düşünceler

2. Öğrenen organizasyonlara dönüşümün en önemli aracı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Çift döngülü öğrenme
Tek döngülü öğrenme
Kolektif öğrenme
Bireysel öğrenme
Normatif öğrenme

3. Öğrenen organizasyonların öğrenme özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

Öğrenenler tüm çalışanlardır.
Sorumluluk kalite bölümündedir.
Öğretenler, işe en yakın olan kişiler, eğitimciler ya da uzmanlardır.
Çalışanlar her zaman öğrenirler.
Gelecekteki ihtiyaçlar bugünün ihtiyaçlarından daha fazla önemlidir.

4. Aşağıdakilerden hangisi öğrenen organizasyonların iletişim biçimlerinden birisi
olamaz?
A) Farklı hangi bilgileri edinebiliriz?
B) Düşüncenizi açıklayabilir misiniz?
C) Bize en çok uyan alternatifleri gözden geçirebilir miyiz?
D) Bozulmadıkça tamir etmek gerekmez.
E) Başkalarının da görüşünü alabilir miyiz?
5. Aşağıdakilerden hangisi öğrenen organizasyonları
sistemlerinden ayıran özelliklerden birisi değildir?
A) Öğrenmenin desteklenmesi
B) Organik organizasyonel yapı
C) Değişime uyumda zorluk
D) Açık iletişim kanalları
E) Yapıcı iletişim

diğer

organizasyon
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6. Aşağıdakilerden hangisi öğrenen organizasyonların öğrenme özelliklerinden birisi
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Öğrenenler tüm çalışanlar ile tüm bölüm ve düzeydekiler elemanlardır.
Öğretenler, işe en yakın olan kişiler, eğitimciler ya da uzmanlardır.
Çalışanlar her zaman ve uzun dönemli öğrenirler.
Gelecekteki ihtiyaçlar bugünün ihtiyaçlarından daha fazla önemlidir.
Sorumluluk eğitim departmanına aittir.

7. Aşağıdakilerden hangisi organik sistemlerin özelliklerinden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Göreve yönelik
Sürece dönüklük
Organizasyon değerleri
Açık sistem
Esneklik

8. Aşağıdakilerden hangisi öğrenen organizasyon olma disiplinlerinden birisi
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Paylaşılan bir vizyonun yaratılması
Zihin modelleri
Kişisel ustalık.
Bireysel öğrenme
Sistem düşüncesi

9.
IIIIIIIV-

Düşünen Organizasyon
Anlayan Organizasyon
Bilen Organizasyon
Öğrenen Organizasyon

Öğrenen organizasyona ulaşma aşamalarını sıralandırınız.
A)
B)
C)
D)
E)

I-II-III-IV
III-II-I-IV
III-I-II-IV
I-III-II-IV
II-III-I-IV

10.
I-

Bilginin yorumlanması

II-

Örgütsel hafıza

III-

Bilginin kazanılması

IV-

Bilginin dağıtılması

Örgütsel öğrenme sürecinin aşamalarını sıralandırınız.
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A)
B)
C)
D)
E)

III-IV-II -I
IV-III- II -I
IV-III-I-II
II III-IV-I
III-IV-I-II

Cevaplar
1) C, 2) A, 3) B, 4) D, 5) C, 6)E, 7)A, 8)D, 9)B, 10) E

199

